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 إعداد ايعد٠ يًذٗاد

] اًمٙميي م ُمٌرييقر  وًمييف ن سمييس  ٟميي٤م ذيمييرت ًمييف  ٟمييف الٝميي٤مد ذم ؾمييٌٞمؾ ا  اًمٞمييقم  اًمِمييٞم :

سمييؾ وذم يم ييػم ُمييـ  ،ًمٙمييـ ًمييٞمس وم٘مييط ذم  ومٖم٤مٟمًيير٤م  ،ومييرض قمييلم قمييغم يمييؾ اعمًييٚمٛملم

ًمٙميـ نٜمي٤مح طم٘مٞم٘مري٤م  ٓ  ،سم د ي ُم٤م طمٌٞم٧م ـمٌٕم٤ًم  ظمرٍمي اًمٙمي م ي ًمٙميـ يمٗمٚمًيٓملم ُمي  ً 

 : -ىمٚم٧م ًمف :  –سمد ُمـ اًمرٜمٌٞمف  و اًمرذيمػم هبام 

 و يٜم٘مًييييؿ  مم ىمًييييٛملم اصمٜمييييلم : ضمٝميييي٤مد  ، وًٓ : الٝميييي٤مد  ريييي٤مج  مم  ُمييييريـ اصمٜمييييلم

  ر٤مج  مم  ُمريـ اصمٜملم : ،قمٗمقاً  ،ُمٕمٜمقي

 اؾمرٕمداد ُمٕمٜمقي . – 7

 واؾمرٕمداد ُم٤مدي . – 7

 ُميي٤م آؾمييرٕمداد اعمٕمٜمييقي : ومٝمييق    ٟمٙمييق  ُمًييٚمٛملم طم٘ميي٤ًم ًمٜمًيير ؼ سمييذًمؽ ٟمٍميي   

ووووَّلل َّلل يَ  َ  ﴿يميييام ىمييي٤م  :  ر مْ إِْن َتـُصر ووو ر ْ ،  ُمييي٤م آؾميييرٕمداد اعمييي٤مدي : ومٝميييق [7]محمددد  ﴾ـُصر

ٕ   ؾمييييٚم رٝمؿ يمٚمٝميييي٤م  ،واعمًييييٚمٛمق  اًمٞمييييقم ًمييييٞمس قمٜمييييدنؿ اؾمييييرٕمداد ُميييي٤مدي ،ُمٕمييييرو 

  ،شم٠مشمٞمٝمؿ ُمـ اخل٤مرج وسم٠مصمام  سم٤منٔم٦م

الٝمي٤مد بي٥م    يٙميق   ،وظم ص٦م اًمٙم م : ىمٚمي٧م ًميف : الٝمي٤مد ًميٞمس ضمٝمي٤مد  وميراد

يي ضمٝميي٤مد اوٙمقُميي٤مت اإلؾميي ُمٞم٦م وٞمييو ؿمييٕمقهب٤م وشمُ  ونييذا سميي   ، ٝم٤م سميي٤مإليام  واًمٕمريي٤مدٚم  ًَ

و ٟميي٤م  ظمِمييك ُميي٤م  ،ونييذا اعم يي٤م   ُم٤مُمٜميي٤م : ومٚمًييٓملم ،ؿمييؽ همييػم واىمييع اًمٞمييقم ُمييع إؾمييػ

وًميييذًمؽ ومييي٢م  يمٜمييي٧م شميييره    نٜمييي٤مح ومٞميييف  ، ظمِميييك    شمٕميييقد  ومٖم٤مٟمًييير٤م  ومٚمًيييٓملم صم٤مٟمٞمييي٦م

 و ٓ وم٤مًمزم ُم٤م  ٟم٧م قمٚمٞمف ُمـ اًمدراؾم٦م . ،اؾمرٕمداد ًمٚمجٝم٤مد ومج٤مند

 رة .ٙم  ًَ ر٤م  ذم جم٤م  ...  ُم٤م نق  ومٚمًٓملم ُمُ  طمد اوْمقر : سمٞم٘مقًمقا     ومٖم٤مٟمً

ىمْمٞم٦م اؾمرٕمدادات ُمٕمٜمقي٦م  ،اًم٘مْمٞم٦م ىمْمٞم٦م ـمريؼ ُمٗمرقح ،نذا اًمذي ي٘مقًمف اًمِمٞم :
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 وُم٤مدي٦م .

ُمرٗم٘ميلم  –يٙمقٟميقا  ،اعمًيٚمٛملم ُميش اعم طميدة – وًٓ : يٙمق  إومٖم٤مٟمٞملم  ٟمٗمًٝمؿ 

 ُم٤م يٙمقٟمقا ُمرٗمرىملم .  ،ُمع سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض

ُميييع  –ٓ نيييؿ  ،ُميييش ًمِمييي ٤مذو٤م ،ًمّميييٜمع إؾميييٚم ٦م صم٤مٟمٞمييي٤ًم : يٙميييق  قمٜميييدنؿ اؾميييرٕمداد

وُميييق طم٤مصيييٚملم  ،يٕمٜميييل : قم٤ميِميييلم قميييؿ سمٞمج٤منيييدوا سم٤مًمِمييي ٤مذة –إؾميييػ  ُمييير يرصميييك ًميييف 

يمٜمي٧م  ،واطمد يمقيرل وواطميد ؾميٕمقدي ،اًمْمٞمٗملم اًمكم ضمقٟم٤م ُمـ ُمدة ُمـ ُمٍم ،قمٚمٞمٝم٤م

جمي ت سم٤مؾميؿ الٝمي٤مد  ، ٟم٧م طم٤مرض آضمرامع ؟ ضم٤مسمقا زم جم ت ٕو  ُمرة  ـمٚمع

نٜم٤م ُمٜم٤مىمِمي٦م هميػم ُمٗمٝمقُمي٦م سميلم اًمِميٞم  و طميد اوْميقر ًمٞمًي٧م ُمٝمٛمي٦م ن  ذم  ومٖم٤مٟمًر٤م  ]

سمٞم٘مقًميييقا : نٜمييي٤مح طم٘مييي٤مرؼ     يم ييير  ،يشء ُم١مؾميييػ –يٕمٜميييل  –اًمِمييي٤مند : ىمييير ت ُميييٜمٝمؿ 

سمٕمييييييديـ  ٟمييييييام  يييييي٤م دوًمريييييي٤م  :  ،اًمييييييدو  اًمٕمرسمٞميييييي٦م ٓ اييييييدنؿ ٓ سميييييي٤مٕومراد وٓ سم٤مًمٕمريييييي٤مد

ٝمر قميغم اًمٌٖمي٤م  وسمٕميديـ ُمي٤م سمٞمٛميدونؿ سمي٤مًمٚمقازم، سمٞمٛمِميقا ؿمي ،واًم٤ٌميمًير٤مٟمٞم٦م ،اًمًٕمقدي٦م

سميدنؿ ي يمي٤مشمٌلم طمًي٤مب دىمٞميؼ ي  ،واوٛمػم وريك اي٤ماقا اًمٜم٘مٓمي٦م اًمروؾميٞم٦م اًمًيقومٞم٤مشمٞم٦م

وُميييييق  ،سمييييدنؿ سميييييس ُمييييـ ؿمييييي٤م  اخلٌيييييز  ّمييييٚمقا قمٚمٞميييييف يميييييذا ُمٚمٞمييييق  دوٓر ذم اًمِميييييٝمر

ندو  وؿمٚمق  سمدنؿ ب٤مندوا ي٤م ا٤مقمي٦م ؟ نيدو   ٟمجيك ]  ي قمًي٤منؿن  ،حمّمٚملم

واًميدو   ،: اًمً ح شمٌع اًمروس ُمش اعمقت ،خيٚمّمقا  ٟمٗمًٝمؿ ُمـ اعمقت اًمٓمٌٞمٕمل

ىمٚميي٧م : ُمييـ ؾمييٜم٦م  و  يم يير ُمييـ ؾمييٜم٦م    نييذا  –وا   –و ٟميي٤م  ،اًمٕمرسمٞميي٦م ضم٤مًمًيي٦م قمييؿ سمررٗمييرج

يٕمٜمل : اإلُمدادات اًمرل شم٠مشمٞمٝمؿ ُمـ ـمريؼ إُمريٙم٤م  ُمـ ـمرييؼ  ،يمٚمف ختٓمٞمط  ضمٜمٌل

 ٟمييف نييق  سمييس  دام ] ُميي٤ممن ُميي٤م  ،اًمًييٕمقدي٦م واًم٤ٌميمًيير٤م  نييق  ُمييداد  ُمريٙمييل ومٌٞمٛمييدونؿ

 ٌم، سمس نق  ونذا ُمـ ؿم٤م  يٕمٞمدون٤م ومٚمًٓملم صم٤مٟمٞم٦م .سمر٘مدر ا

  طمد اوْمقر : ] يم ُمف همػم ُمٗمٝمقم ن .

( طميزب ؾميٞم٤م ، ىمي٤م  : 77ىم٤م  : ومٞمف ذم سم٤ميمًر٤م ) ،وُمـ اٚم٦م اًمٙم٤مشمٌلم اًمِمٞم :

(  77ومٞمٝمييي٤م )  ،–يٕمٜميييل  –نييي٤مي سم٤ميمًييير٤م  دوًمييي٦م  ؾمييي ُمٞم٦م  ،ُمييي٤م سمٞم٠مييييدٟم٤م هميييػم طميييزسملم سميييس

 ٤مدنؿ همػم طمزسملم !طمزب ؾمٞم٤م  ُم٤م سمٞم٠ميدوا إومٖم٤م  ذم ضمٝم

 :..(.29: 10/  3) اهلدى والنور/  
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 ٠ يًذٗاددَّإعداد ايُع

   ... شم٠مُمر اعم١مُمٜملم اًمذيـ اؾمرٕمدوا آؾمرٕمداد اًمٜمٗميس  و اًمروطمل ٕٟمف  اًمِمٞم :

ب٥م قمٚمٞمٝمؿ    يْمٛمقا  مم نذا آؾميرٕمداد اؾميرٕمدادًا رظمير ونيق آؾميرٕمداد اعمي٤مدي 

ٓ يٜمرٍميييو  قميييغم  قميييدارٝمؿ عمجيييرد اًمًييي طمل، وٓ ؿميييؽ وٓ ريييي٥م    اعمًيييٚمٛملم 

 ظمذنؿ سمدو  اًمقؾم٤مرؾ اعم٤مدي٦م عم٘م٤مسمٚم٦م اًم٘مقة سم٤مًم٘مقة، وذًمؽ ٕ  نٜم٤مح ومرىم٤ًم يمٌػمًا سملم 

اعمًٚمٛملم واًمٙم٤مومريـ، ومٜمٍم اعمًٚمٛملم ٓ يِمؽمط ومٞمف    يٙمق  اؾمرٕمدادنؿ اعم٤مدي 

ُمًييي٤موي٤ًم ٓؾميييرٕمداد اًمٙمٗمييي٤مر اعمييي٤مدي و ٟميييام يِميييؽمط ذم ٟمٍمييي ا  ًمٕمٌييي٤مد  اعمييي١مُمٜملم    

ٙمق  ُميع اؾميرٕمدادنؿ اعمي٤مدي ىميد شم٘ميدُمقا ويٛمـ آؾميرٕمداد اًمٜمٗميسي  و اًمروطميل  و ي

 اًمؽمسمقي، ٟمًٛمٞمٝم٤م ُم٤م ؿمئٜم٤م واًمٕم٤ٌمرات شمرٕمدد واعمٕمٜمك واطمد. 

وم٤مًمٙميييي٤مومر ٓ ييييي١مُمـ سميييي٤م  ورؾمييييقًمف وٓ يرييييديـ سمنميييييٕم٦م ا  قمييييز وضمييييؾ وٓ ير ٚمييييؼ 

 ىمييقه ،  ُميي٤م اعمًييٚمؿ ومٚمييق اومؽموييٜم٤م     ُميي٦م ُمًييٚمٛم٦م ذم زُمييـ ُميي٤م نييل ¢سميي٠مظم ن ٟمٌٞمٜميي٤م 

اؾمرٕمدادًا و ُم٣م ؾمي طم٤ًم ُميـ  ُمي٦م يمي٤مومرة يميذًمؽ ٓ شمًير ؼ اًمٜمٍمي ُميـ ا  قميز وضميؾ 

 ٓ  ذا يم٤مٟميي٧م ىمييد وٞميي٠مت ذًمييؽ آؾمييرٕمداد اًمييذي ٓ يًييرٕمد  اًمٙمٗميي٤مر ونييق آؾمييرٕمداد 

يييييوا ا  َ ﴿اًمروطميييييل يميييييام ىمٚمٜمييييي٤م، وسم٢مبييييي٤مز واظمرّمييييي٤مر إُمييييير يميييييام ىمييييي٤م  شمٕمييييي٤ممم:   ِْ  شمَٜمٍُمُ

يييُمؿْ  ٓ يٙمييق  سمٛمجييرد  ٘مٞمييؼ  ُميير واطمييد يمييام ضميي٤مء ذم شمٚمييؽ  ومٜمٍميي ا  [7]محمدد  ﴾َيٜمٍُمْ

ةٍ ﴿أي٦م،  ـْ ىُميق  وا َنُْؿ َُم٤م اؾْمرَٓمَْٕمرُْؿ ُِمي  مم رظمرني٤م و ٟميام يٙميق  سم٤مٕظميذ  [6:]األنفدل: ﴾ َو قَِمدُّ

وسم٤مًمرٜمٗمٞمييذ واًمرٓمٌٞمييؼ ًمٙمييؾ إواُميير اًمرييل ٓسمييد ُمٜمٝميي٤م طمرييك يرٝمٞميي٠م اعمًييٚمٛمق  ويٙمقٟمييق  

 ٟمٌٞمٝمؿ.  ُمًر ٘ملم ًمٜمٍم ا  شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم نؿ قمغم

م سمييلم يييدي آؾميرٕمداد اعميي٤مدي آؾمييرٕمداد اًمٜمٗميسي ونييذا ُميي٤م د  ٘مَي ومي٢مذًا ٓسمييد ُمييـ    ٟمُ 

ٟمًٛمٞمف ٟم يـ ذم سمٕميض اًمٙمٚميامت  و اعم ي٤مرضات سم٠مٟميف ٓسميد ًمٚمٛمًيٚمٛملم ُميـ اًمرّميٗمٞم٦م 

واًمؽمسمٞميي٦م، اًمرّمييٗمٞم٦م نييق شمّمييٗمٞم٦م اإلؾميي م عميي٤م دظمييؾ ومٞمييف ويي٤م نييق همرييي٥م قمٜمييف، واًمؽمسمٞميي٦م 
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ا مل يٕمٛمؾ اعمًٚمٛمق  سم٤مإلؾم م اعمّمٗمك يمام نيق اًمٕمٛمؾ هبذا اإلؾم م اعمّمٗمك، وم٢مذ

اًمٞمييقم ُمييع إؾمييػ، و ظمييذوا سمٙمييؾ وؾميي٤مرؾ اًم٘مييقة اعم٤مدييي٦م، ومييذًمؽ ويي٤م ٓ ييي١منٚمٝمؿ ٕ  

 يًر ٘مقا ٟمٍم ا  شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم قمغم  قمدارٝمؿ. 

 (  00:  00: 52/ 210) اهلدى والنور /

 

 نٝف١ٝ إعداد ايُعد٠ احلط١ٝ

ًمٗمييي٤مرن اًمٕمٚمٛميييل واًمٗمٜميييل واًمرٓمٌٞم٘ميييل ُميييـ اًمٕميييؼم اًمريييل ُميييـ نيييذ  اويييرب ا ُمداظمٚمييي٦م:

ًمألؾمٚم ٦م سملم ُم٤م وصؾ  ًمٞمف اًمٖمرب وسملم ُم٤م يم٤م  سمٞمد اًمٕمران، ومام ىمقًمٙمؿ ذم ُمده ُمي٤م 

بيييي٥م     يييي٤مو  اعمًييييٚمٛمق  سمييييف    يّمييييٚمقا  مم ُمًييييرقه اًمر٘مٜمٞميييي٦م اعم٘م٤مسمٚميييي٦م، يٕمٜمييييل: 

اًميب اًمذي ذاىمف اًمٕمراىمٞملم  وٕم٤م   وٕم٤م  ُم٤م يم٤م  ذم اًمري٤مري  يمٚميف، ُميـ اًمٜمققمٞمي٦م 

 وُمـ إمل.

 ُم٤م الٛمٚم٦م إظمػمة، اًم٘مّمػ ُمـ اًمٙمٗم٤مر. ًمِمٞم :ا

يم٤م   يمؼم و٤م ُم٣م ذم اًمر٤مري ، يٕمٜمل: اًمٕمران  ظمذ رضب ذم يمؿ ييقم  ُمداظمٚم٦م:

 يم يير ويي٤م ذاىمرييف  عم٤مٟمٞميي٤م ذم اوييرب اًمٕم٤معمٞميي٦م يمٚمٝميي٤م اعمييرشملم، وم٤مًمٗميي٤مرن اًمٕمٚمٛمييل واًمٗمٜمييل 

سمٕمٞميييد ضميييدًا، ومييي٢ممم  ي ُميييده بييي٥م    يٕمٛميييؾ اعمًيييٚمٛملم قميييغم  همييي ن نيييذا اًمٗمييي٤مرن، 

ٚم لم سمييي٤مًمٓمٌع  ذا يميييي٤مٟمقا ُمرّميييٗملم وُمؽمسميييلم سميييي٠م  ا  يٜمٍمييينؿ، وًمٙميييـ ذم ٟمٗمييييس ُمرًييي

 اًمقىم٧م ُم٤م ُمده آنرامم اًمذي ب٥م    يٙمق  نؿ سم٤مٕظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب؟

اليقاب ُميقضمزًا، صميؿ ىميد يرٚميق  اًمرٗمّميٞمؾ، و قمر٘ميد    اًمرٗمّميٞمؾ ىميد ييزقم٩م  اًمِمٞم :

رسمٜميي٤م ىميي٤م   سمٕمْمييٝمؿ، ًمٙمييـ اًمٌ يي٨م ُمٓمييروح ًمٚمٛمٜم٤مىمِميي٦م،  ُميي٤م اعمييقضمز ٓ ي٘مٌييؾ اعمٜم٤مىمِميي٦م،

ةٍ ﴿ذم أي٦م اًمرل ؾمٌؼ اإلؿم٤مرة  ًمٞمٝم٤م:  ـْ ىُميق  وا َنُيْؿ َُمي٤م اؾْميرَٓمَْٕمرُْؿ ُِمي نيذا  [6:]األنفدل: ﴾َو قَِميدُّ

نيييق ضميييقاب ؾمييي١ماًمؽ، ويميييام  ىميييق  وٓسميييد  ٟمٙميييؿ ؾميييٛمٕمرؿ نيييذا  اًم٘ميييق   يم ييير ُميييـ ُميييرة: 
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اخلٓمييي٤مب عميييـ؟ ًمٚمٛمييي١مُمٜملم،  ي: اعمييي١مُمٜملم اًمٕمييي٤مُمٚملم سمنمييييٕم٦م اإلؾمييي م، وُميييـ اييي٤مم 

وا ُميييي٤م يًييييرٓمٞمٕمق  ُمييييـ اًم٘مييييقة اعم٤مدييييي٦م، نييييذا اإلقمييييداد يٙمييييق  ٓطم٘ميييي٤ًم دُّ ُٕميييي قمٛمٚمٝمييييؿ    يَ 

 ًمإليام   م ؾم٤مسم٘م٤ًم؟

ٓؿمؽ يٙمق  ٓطم٘م٤ًم، نذا القاب اعمقضمز اًمذي ٓ ي٘مٌؾ اًمٜم٘م٤مش،  ُم٤م اًمرٗمّمٞمؾ: 

وم٠مٟم٤م  ىمق : ٓ يٛمٙمـ ًمٚمٛمًٚمٛملم اعم١مُمٜملم طم٘م٤ًم    ي طم٘مقا اًمٙمٗم٤مر و   ي٤ًموونؿ ذم 

ًيييي٥ٌم ذم نييييذا ُمٕم٘مييييق  وـمٌٞمٕمييييل ضمييييدًا، ذًمييييؽ ٕ  ىمييييقوؿ اعم٤مدييييي٦م، ٓ يٛمٙمييييٜمٝمؿ، واًم

اًمٙمٗميي٤مر ًمييٞمس قمٜمييدنؿ ُميي٤م يِمييٖمٚمٝمؿ ويي٤م يقضمييد قمٜمييد اعمًييٚمٛملم ويي٤م ٟم ييـ داريياًم ٟمدٟمييد  

طمقًمف، ٟم ـ ٟمٜمِمٖمؾ سم٤مًمرّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م،  ُم٤م نؿ ومٚمر٤مٟملم ذم اعمقوقع، ُم٤م نؿ سم ٤مضمي٦م 

 هنييؿ يٕمرومييقا شميي٤مري  قمٞمًييك قمٚمٞمييف اًمًيي م قمييغم اًمقضمييف اًمييدىمٞمؼ، ىمييد ي٠مظمييذ ُمييـ وىمييرٝمؿ 

اًمقىميي٧م ُميييـ طمٞميي٤موؿ اًمٜمّميييػ  و اًم ٚميي٨م  و  يم يير  و  ىميييؾ، صمييؿ ُميييـ ٟم٤مطمٞميي٦م اًمؽمسمٞمييي٦م  رسمييام

يم٤مًمٌٝميي٤مرؿ يٕمٞمِمييق ، ًمييٞمس قمٜمييدنؿ انييرامم هبييذا اعمقوييقع  ـم ىميي٤ًم، وميي٤منرامُمٝمؿ ُميي٤مذا؟ 

ـَ ﴿ىم٤م  ا  قمز وضمؾ:  ـِ  َيْٕمٚمَُٛمقَ  فم٤َمِنًرا ُِم ٟمْٞم٤َم َوُنْؿ قَم ظِمَرةِ ُنْؿ هَم٤مومِٚمُق َ  اْوَٞم٤َمةِ اًمدُّ  [7]الروم ﴾ٔا

ـَ ﴿ ٝمؿ ا  قمز وضمؾ ُمٜمذ اًم٘مديؿ هبذا اًمٓم٤مسمع اعم٤مدي ومْم قَ  فمَي٤مِنًرا ُمِي اْوَٞمَي٤مِة  َيْٕمَٚمٛمُي

ـِ  ْؿ قَمييي ْٟمٞم٤َم َوُنيي ٤مومُِٚمق َ  اًمييدُّ ْؿ هَميي َرِة ُنييي
 ٟميي٤م  ىميييق : ويٛمٙمييـ نيييذا اًمييذي ىميييد  [7]الدددروم ﴾أظِميي

ـَ ﴿يزقم٩م اًميٌٕمض: اعمًيٚمٛمق  اًمٕمٙميس ُميـ ذًميؽ، اًمٙمٗمي٤مر  قَ  فمَي٤مِنًرا ُمِي اْوَٞمَي٤مِة  َيْٕمَٚمٛمُي

ـِ اًمدُّ  اعمًٚمٛمق  ُم٘مٌٚميق  قميغم أظميرة هميػم  [7]الروم ﴾أظِمَرِة ُنْؿ هَم٤مومُِٚمق َ  ْٟمٞم٤َم َوُنْؿ قَم

هم٤مومٚملم قمٜمٝم٤م، وٕمٗم٤مء ذم اًمدٟمٞم٤م ًميٞمس قمٜميدنؿ ُميـ اًمٕمٚميؿ ُمي٤م قمٜميد  وًمئيؽ اًمٙمٗمي٤مر، و ٟمي٤م 

 قمر٘ميييد نيييذا  ُمييير ـمٌٞمٕمييييل، ٕ  ـم٤مىمييي٦م اإلٟمًييي٤م  حمييييدودة اًمٜمٓمييي٤من، ٓ يٛمٙميييـ  ٛمٞمييييؾ 

يُػ ا  ُ ﴿وضميؾ، وًميذًمؽ ىمي٤م  ذم يمر٤مسميف اًمٙميريؿ: اإلٟم٤ًم   يم ر وي٤م يمٚمٗميف ا  قميز  ٓ ُيَٙمٚم 

ٓ  ُوؾْمَٕمَٝم٤م ٤م  ِ ًً ،  ٟم٧م  ذا شمٓميقرت  مم ُمٝمٜمدؾمي٤ًم يمٞمامويي٤ًم  و ُمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞمي٤ًم  و [:68]البقرة ﴾ٟمَْٗم

ُميي٤م ؿمييئ٧م و ٟميي٧م ُمٝمٜمييدس، ومٌ٘مييدر ُميي٤م ؾمٞمٜمِمييٖمؾ هبييذا اًمٕمٚمييؿ ومييٌام ي٘م٤مسمٚمييف ؾمٞمٜمِمييٖمؾ قمييـ 

ا  قمييز وضمييؾ قمييـ نييذا آٟمٙمٌيي٤مب   همٜم٤مٟميي٤م٤مم رشيٕمرييف، وًم٘مييد ديٜمييف وقمييـ اعمٕمروميي٦م سم٠مطمٙميي

قميييغم ُمٕمرومييي٦م فمييي٤منر اوٞمييي٤مة اًميييدٟمٞم٤م وُمييي٤م يرٕمٚميييؼ هبييي٤م ُميييـ اؾميييردٓٓت ُم٤مديييي٦م ؾمييي طمٞم٦م 

وا َنُيْؿ َُمي٤م اؾْميرَٓمَْٕمرُْؿ ﴿اىمرّم٤مدي٦م.. ىمؾ ُم٤م ؿمئ٧م،  همٜم٤مٟمي٤م قميـ ذًميؽ سمي٠م   ُمرٟمي٤م سم٘مقًميف:  َو قَِميدُّ
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ةٍ  ـْ ىُمييق  د اعمًييٚمٛملم، وًمٙمييـ ىمٌييؾ نييذا اإلقمييداد اإليييامين نييق إصييؾ قمٜميي [6:]األنفددل: ﴾ُِميي

وذًمؽ ٓطمؼ وشم٤مسمع ًمف، وًمٞمس قمٚمٞمٝمؿ سمٕميد ذًميؽ    يْميٕمقا ٟمّمي٥م  قمٞميٜمٝمؿ يميام يٗمٙمير 

سمٕميض اًمِمي٤ٌمب اًمٞميقم اًمٌٕمٞميد قميـ اًم ٘م٤موميي٦م اإلؾمي ُمٞم٦م او٘مي٦م،  ٟميف ٓزم ٟمْمي٤منل اًمٙمٗميي٤مر 

ة، ٓ، نييذا همييػم وارد ذم رشيٕمرٜميي٤م وذم  ؾميي ُمٜم٤م، واًمريي٤مري  اعميي٤م   يمييؼم د  قمييددا ًوقُميي 

ف، طمٞمييٜمام ٟمٍميي ا  قمييز وضمييؾ اعمًييٚمٛملم قمييغم اًمييدوًمرلم دًمٞمييؾ يمييام ؾمييٌ٘م٧م اإلؿميي٤مرة  ًمٞميي

اًمٕمٔمٞمٛمرييييلم، ونييييؿ وم٘مييييراء ذم يمييييؾ يشء  ٓ ذم اإليييييام ، ومٝمييييؿ ومٞمييييف  ىمييييقه واًمٙمٗميييي٤مر 

إقمييييداء  ىمقيييييي٤مء ذم يميييييؾ يشء  ٓ ذم اإلييييييام  وٓ  يييييام  قمٜمدنؿ.نيييييذا ضميييييقاب ُمييييي٤م 

 ؾم٠مًم٧م.

ِمي٤مة، ... اًمٗم٤مرس ذم اعمٕم٤مرح ذم  ي٤مم زُم٤م  يم٤م  يٕمرؼم ...قمنمة ُمـ اعم ُمداظمٚم٦م:

أ   اًمٗمييي٤مرن ذم اًمًييي ح اعمرٓميييقر اًميييذي يًيييرٓمٞمع    يرؾميييؾ الٝمييي٤مز  يييدد ُمقىمٕميييف 

سم٤مًمِمييٕمرة سمييدو  ُميي٤م ير ييرح ُمرؾمييٚمف، يٕمٓمييل ىمييقة ٟمًييٌٞم٦م يم ييػم يم ييػم   يمييؼم، ومييٜم ـ ٟمييرٙمٚمؿ 

 سمٗمقارن و ٛم٦م.

ر سم٤مًمٜمًي٦ٌم عمي٤م ىمٚمٜمي٤م رٟمٗمي٤ًم، ظمٚمٞمٜمي٤م ٟمٙميق  واىمٕمٞميلم: يميؿ ظم  ١مَ م وٓ يُي د  ٘مَي نذا ُمي٤م يُ  اًمِمٞم :

 ًمٞمّمٚمقا ذم نذا اًمٕمٚمؿ ُمـ ؾمٜملم؟ ...يمٚمٛم٦م ٓ  ٤مؾم٥م قمٚمٞمٝم٤م.  ر٤مج اعمًٚمٛمق 

نق يٕمرٛمد  ذا يم٤م  اًمٜمرٞمج٦م نل اوّمق  قمغم اًمٌمء  م سمٜم٤مؤ  سم٠مٟمٗمًٝمؿ،  ُمداظمٚم٦م:

ومٞمٛمٙمـ سم٤موٞمٚم٦م وسم٤مًمنماء    شمّمؾ  مم ُمًرقه رسميام يٙميق  ىمريٌي٤ًم، ًمٙميـ ًميٞمس رشـمي٤ًم 

    يّمؾ  مم..

 ونؾ نذا ضمقاب ؾم١مازم. اًمِمٞم :

 اًمؽ ٟمّمؾ  مم ٟمٗمس اعمًرقه.ٓ، ضمقاب ؾم١م ُمداظمٚم٦م:

نذا ًمٞمس ضمقاب ؾم١مازم ُمـ ٟم٤مطمٞمرلم:  وًٓ يم٤م  ؾم١مازم: يمؿ شم٘مدر وًمٞمس  اًمِمٞم :

ًمٚمنماء و ٟمام ًمٚمّمٜمع، وم٠مٟمي٧م ُمي٤م  ضمٌي٧م ٓ نيذا وٓ نيذا، وىمٚمٜمي٤م ًميؽ: يي٤م  ظميل، ٓ ... 

 سم٤ًمط  محدي ... 
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 ىمرو  ىمرو . ُمداظمٚم٦م:

ش  ذٓء  يي٧م ـمٞميي٥م، ىمييرو ، ُميي٤م ٟمًيي٤موي  ذًا، ٟم ييـ ٟمًييرٜمك ىمييرو  وٟمٕمييٞم اًمِمييٞم :

 اًمٙمٗم٤مر ن١مٓء ٕهنؿ وم٤مىمقٟم٤م سم٤مًمً ح اعم٤مدي، ومام نق اًمٕم ج؟

 اًمً ح اعمٕمٜمقي. ُمداظمٚم٦م:

 سمس اٟمرٝمك  إُمر. اًمِمٞم :

 ( 00:  35:  53/ 470) اهلدى والنور/
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 ايتفسٜل يف سهِ اجلٗاد بني ساي١ 

 ايضعف ٚساي١ ايك٠ٛ

ار  صييق  قمييقدة يًيي٠م   خ ومٞم٘مييق : سمٕمييد سمٞميي٤م  سمٕمييض اعمرٙمٚمٛمييلم ذم ُميي١م ُمداظمٚميي٦م:

إُميي٦م  مم الٝميي٤مد و هنيي٤م ىم٤مرٛميي٦م قمييغم اًمرضمييقع  مم اًمييديـ اوييؼ دو  جمييرد اوييامس 

واًمٕم٤مـمٗمييييي٦م اؾمرِميييييٙمؾ سمٕميييييض اوييييي٤مرضيـ ذًميييييؽ ومًييييي٠م : نيييييؾ شم٠مُمروٟمٜمييييي٤م سمييييي٤مًم٘مٕمقد  م 

الٝم٤مد؟ضميي٤مء ضمقاسمييف ُمييـ  طمييد اعم يي٤مرضيـ: ٟميي٠مُمريمؿ سميي٤مًم٘مٕمقد ذم طميي٤مًمرٙمؿ اًمْمييٕمٞمٗم٦م 

شمّمٌ قا ىم٤مدريـ طم٘م٤ًم وصيدىم٤ًم قميغم الٝمي٤مد واىمٕمق  هب٤م نذ  طمرك  ؿر٦م اًمرل  ٟمرر  َِم اعمُ 

ذم ؾميييٌٞمؾ ا  ومر٘مقُميييقا سميييف، وم٠مؿميييٙمؾ ذًميييؽ اليييقاب قميييغم سمٕميييض اًمٜمييي٤مس وميييام ر يٙميييؿ 

 سم٤مًم١ًما  والقاب؟

 ٟمييي٤م  وىميييع قميييغم نيييذا اليييقاب قميييغم سمٞمييي٤مض، و ؿميييٙمر اًميييذي  ضمييي٤مب هبيييذا  اًمِميييٞم :

 ؼ..وم  قَ القاب اعمُ 

 ).. اٟم٘مٓم٤مع ذم اًمّمقت ..(

ن٤م وسمٕميد    سمٞمٜمي٤م  ٟميف بي٥م نٜمي٤مح اإلقميداد اعمٕمٜميقي ... اًمٕمدة اًمريل  ُمير ا  سم٢مقميداد

ييي ذَ اًميييديٜمل يميييام ضمييي٤مء ذم ذًميييؽ اليييقاب اًميييذي واوم٘مريييف وم٠مٟمييي٤م  ُ  ر نييي١مٓء اًميييذيـ  وردوا يم 

رنؿ سم٘مقًمييف قمٚمٞمييف يم  ذَ اًمًيي١ما  وضميي٤مءنؿ الييقاب اًمّميي ٞم  ورسمييام مل يييز  اإلؿمييٙم٤م  وميي٠مُ 

  ُم يييؾ و ٟمييي٤م قميييغم ُم يييؾ اًمٞم٘ميييلم    «اعمج٤منيييد ُميييـ ضم٤منيييد نيييقا   »اًمّمييي ة واًمًييي م: 

ٝمقا ذًمؽ اًم١ًما  و هنيؿ يرق يق  ُميـ يم ُمٜمي٤م  ٟمٜمي٤م ٟمي٠مُمرنؿ سمي٤مًم٘مٕمقد ضم  ن١مٓء اًمذيـ وَ 

قمـ الٝم٤مد ونذا داظمؾ ذم ظُمُٚمؼ يٌدو  هنؿ ُم٤م  رروا ُمٜمف  ٓ ونق ظمٚمؼ ؾمقء اًمٔمـ 
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ـُ ﴿سم٤معمًيييييٚمؿ وا  قميييييز وضميييييؾ ي٘ميييييق  قميييييـ اعمنمييييييملم:  ٤م َٟمْ ييييي ٓ  فَمٜممييييي٤م َوَُمييييي ُـّ  ِ  ِْ  َٟمُٔمييييي

رَٞمِْ٘مٜملِمَ  ًْ  ي٤ميمؿ واًمٔمـ وم٢م  اًمٔمـ »وًمذًمؽ ىم٤م  قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م:  [76لجلثية ]ا﴾سمُِٛم

يمٞمييػ ئمييـ نيي١مٓء اًمًيي٤مرٚمق   و ذاح اًمًيي٤مرؾ يمٞمييػ ئمييـ سمٕمييد نييذا   « يمييذب اوييدي٨م

اًمٌٞم٤م  اًمقاو  اعمٌلم  ٟمٜم٤م ٟم٠مُمر اًمِم٤ٌمب اعمًٚمؿ اعمر ٛمس سم٤مًم٘مٕمقد وٟم ـ ٟم٘مق  ًمف: 

اًمًيٜم٦م وُميٜمٝم٩م اًمًيٚمػ ارضمع  مم ومٝميؿ اإلؾمي م ومٝمياًم صي ٞم ٤ًم قميغم ويقء اًمٙمري٤مب و

اًمّميي٤مًم  صمييؿ ـمٌييؼ نييذا اإلؾميي م ذم طمييدود اؾمييرٓم٤مقمرؽ، وٟميي٠مُمر  يْميي٤ًم اوٙميي٤مم اًمييذيـ 

 ٙمٛميقٟمٙمؿ    يٓمٌ٘ميقا اإلؾميي م  ؾمي ُم٤ًم ُمّمييٗمك نيذا نييق الٝمي٤مد إيمييؼم وسمٕميد ذًمييؽ 

 ي٠ميت ضمٝم٤مد اًمٙم٤مومر، يمٞمػ ئمٜمق  سمٜم٤م فمـ اًمًقء ومٞم٘مقًمق : نؾ ٟم٘مٕمد ُمع اًم٘م٤مقمديـ؟

وًمييييق  ٟمٜمييييل يمٜميييي٧م   «ج٤منييييد ُمييييـ ضم٤منييييد نييييقا   اعم»ؾمييي٠مذيمر سم٘مقًمييييف قمٚمٞمييييف اًمًيييي م: 

قمٜميييديمؿ ًمر يييي٧م يم يييػمًا ُميييـ نييي١مٓء اًمِمييي٤ٌمب ًمٞم ييي٤مًمٗمق  رشيٕمييي٦م ا  ذم  ٟمٗمًيييٝمؿ.. ذم 

اًمِميي٤مند يييره ُميي٤م ٓ »صيي وؿ.. ذم قمٌيي٤مدوؿ.. واًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م ىمييدياًم ىميي٤م : 

وم٠مٟم٧م شمًرٓمٞمع    شمٚمٗم٧م ٟمٞم٤مسم٦م قمٜمل ٟمٔمر سمٕمض اًمِم٤ٌمب اعمير ٛمس  مم   «يره اًمٖم٤مر٥م

يٓمٌؼ اإلؾم م ذم ٟمٗمًف.. ذم زوضمف.. ذم  ظمرف.. ذم سمٜمريف..  مم رظمير ، ًميذًمؽ   ٟمف مل

ىمٚمٜم٤م رٟمٗم٤ًم ٟم٤مىمديـ شمٚمؽ اًمٙمٚمٛمي٦م اًمريل  قمرؼمني٤م هم٤ميي٦م اوٙمٛمي٦م:  ىمٞمٛميقا دوًمي٦م اإلؾمي م ذم 

ىمٚمييقسمٙمؿ شم٘مييؿ ًمٙمييؿ ذم  روييٙمؿ،  ذًا: ٓ ٟم٘مييق : اىمٕمييدوا.. ٟم٘مييق : ضم٤منييدوا،  ُميي٤م ضمٝميي٤مد 

اعمٛمٙمٜمييي٦م ذم قمٍميييٟم٤م اوييي٤مرض ونييييل  اًم٘مرييي٤م  ومٞمرٓمٚمييي٥م آؾميييرٕمداد سمييي٠مىمقه إؾمييي٤ٌمب

ُمرقومرة ُمع اًمدو  وًمٞم٧ًم ُمرقومرة ُمع إومراد ًمذًمؽ ٟم ـ بي٥م قمٚمٞمٜمي٤م اٞمٕمي٤ًم ُمٕمنمي 

اعمًييٚمٛملم    ٟمرومييع  صييقاشمٜم٤م وٟمٓم٤مًميي٥م دوًمٜميي٤م وسم ٤مصيي٦م اًمدوًميي٦م اًمرييل شمٕمٚمييـ قمٚمٜميي٤ًم قمييغم 

اعمجرٛمييع اإلؾميي ُمل وهمييػم اإلؾميي ُمل  هنيي٤م  ٙمييؿ سمييام  ٟمييز  ا     يٜمٗمييروا يم٤موميي٦م و   

 ٝم٤مد ًمٞمس ىمقًٓ و ٟمام ىمقًٓ وومٕم ً وشمٓمٌٞم٘م٤ًم.يٕمٚمٜمقا ال

 ضمزايمؿ ا  ظمػمًا ي٤م ؿمٞم ٜم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 و ي٤ميمؿ    ؿم٤مء ا . اًمِمٞم :

 (00:  42: 58/   691) اهلدى والنور / 
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 نٝف ايطبٌٝ إىل اجلٗاد يف ظٌ 

 سهَٛات ال حتهِ بايػسٜع١

يي قَ ومٞمييف نٜميي٤م ؿمييٞم ٜم٤م ؾميي١ما  ُمُ  اًمًيي١ما : ؿ اوٙميي٤مم ف ُمييـ  طمييد اإلظمييقا  ي٘مييق : ُمٕمٔمييضم 

اًمٞميييقم ٓ  ٙمٛميييق  سميييام  ٟميييز  ا ، وٓ يرومٕميييق  رايييي٦م الٝمييي٤مد ذم ؾميييٌٞمؾ ا ، وميييام نيييق 

 واضم٥م اًمِم٤ٌمب اعمًٚمؿ اًمٞمقم؟

ـْ َويؾ   َِذا ﴿واضم٥م اعمًٚمٛملم  اًمِمٞم : ييُمْؿ َُمي ٓ َيُيُّ يُٙمْؿ  ًَ ـَ رَُمٜمُيقا قَمَٚميٞمُْٙمْؿ  َٟمُٗم يِذي ٤َم اًم  َي٤م  َاُّ

ييي رَ ٛملم    يرٗم٘مٝميييقا ذم اًميييديـ و   يُ واضمييي٥م اعمًيييٚم [569]الملئددد ة ﴾اْنَريييَدْيرُؿْ  قا   ٟمٗمًيييٝمؿ سمُّ

قميييغم نيييذا اًميييديـ ويرسميييقا ُميييـ يٚميييقذ هبيييؿ ُميييـ زوج  و وًميييد  و  خ  و ضمييي٤مر  و صيييديؼ 

نٙمييذا، وٟم ييـ داريياًم ٟمدٟمييد  طمييق  يمٚمٛمرييلم اصمٜمرييلم: ٓسمييد ُمييـ اًمرّمييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞميي٦م إلىم٤مُميي٦م 

رّمييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞميي٦م  ىم٤مُمرٝميي٤م  سمييدًا  سمييدًا  سمييدًا، واًم ًميي٦م اعمًييٚمٛم٦م، وسمييدوهنام ٓ ؾمييٌٞمؾ  مماًمدو

نذا ًمٞمس سمي٤مُٕمر اًمًيٝمؾ، يميام  ؿمي٤مر إؾمير٤مذ اًمٗم٤مويؾ رٟمٗمي٤ًم،  ٟميف ىمٞمي٤مم اًمدوًمي٦م اعمًيٚمٛم٦م 

ىميد ٓ ٟميدريمٝم٤م ٟم يـ اًميذيـ قمِميٜم٤م ؾميـ إرسمٕميلم  و اخلٛمًيلم  و إيم ير ُميـ ذًميؽ ُميـ 

ًَمَ٘مييْد يَميي٤مَ  ًَمُٙمييْؿ ذِم َرؾُمييقِ  ا  ِ  ﴿سميي٤مب  ومم، ذًمييؽ ٕ  اًمريي٤مري  ٓسمييد ُمييـ    يٕمٞمييد ٟمٗمًييف، 

ٜم٦َمٌ  ؾُْم  ًَ نيق  ؾميقشمف ذم  ¢ومي٢مذا يمي٤م  اعمي١مُمـ يي١مُمـ طم٘مي٤ًم سمي٠م  اًمٜمٌيل  [65]األحزاب ﴾َقٌة طَم

يميييؾ يشء، وُميييـ نيييذ  إؿميييٞم٤مء إُمييير اعمٝميييؿ اًميييذي يدٟميييد  طمقًميييف اًمٞميييقم الامقمييي٤مت 

اإلؾم ُمٞم٦م قمغم اظمير   ُمِمي٤مرهب٤م وُمٜم٤منجٝمي٤م نيق  ىم٤مُمي٦م اًمدوًمي٦م اعمًيٚمٛم٦م، وم سميد ُميـ 

رٛمٙمـ ُمييييـ  ىم٤مُميييي٦م اًمدوًميييي٦م ٟمييييطمرييييك  ¢   ٟمر ييييذ إؾميييي٤ٌمب اًمرييييل اختييييذن٤م رؾمييييق  ا  

اعمًٚمٛم٦م، ُمع ُم طمٔم٦م وم٤مرن يمٌيػم ضميدًا،  ٓ ونيق    اإلؾمي م يقُمئيٍذ يمي٤م  يٜميز  قميغم 

ُمييـ ا  شمٌيي٤مرح وشمٕميي٤ممم ُمٌيي٤مرشة وًمييٞمس  صيي ٤مب اًمٜمٌييل سم ٤مضميي٦م يقُمئييٍذ     ¢حمٛمييد 
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ٙميـ اعمًيٚمؿ ٛميٌ  قا ذم يمري٥م اويدي٨م و يمري٥م اًمرٗمًيػم واًمٚمٖمي٦م وو..  ًمي ، وي٤م ٓ ي

ؾمي م قميغم اًمقضميف اًمّمي ٞم   ٓ هبيذ  اعم٘ميدُم٤مت، وم٤مًمًيٚمػ إو  اًمٞمقم    يٗمٝمؿ اإل

ُميي٤م يميي٤مٟمقا سم ٤مضميي٦م  مم ُم ييؾ نييذ  اعم٘مييدُم٤مت، ٕهنييؿ يميي٤مٟمقا ي٠مظمييذو   طمٙميي٤مم اإلؾميي م 

قا قميغم نيذا اإلؾمي م اًمّمي ٞم ، سم ي رَ ُم٤ٌمرشة ُمـ ٟمٌل اإلؾم م، وم٢مذًا: ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ  ٓ    يُ 

ُمي٤م ٟم يـ اًمٞميقم وميٜم ـ ىمٌيؾ ونذا ُم٤م ومٕمٚمف اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمًي م ُميع  صي ٤مسمف اًمٙميرام،  

   ٟم٘مييق : ٟمريييد    ٟمييرن  ٟمٗمًييٜم٤م قمييغم اإلؾميي م بيي٥م قمٚمٞمٜميي٤م    ٟمٗمٝمييؿ اإلؾميي م، ونييؾ 

 ومٝمؿ اإلؾم م ـمري٘مف ُمذًمؾ وُمٞمن يمام يم٤م  ذم اًمٕمٝمد إو  ُمـ اإلؾم م؟

القاب سمدو   ي ظم  : ًمٞمس يمذًمؽ، وُم ٤م  سمًٞمط ضمدًا ضميدًا: يقُمئيٍذ مل يٙميـ 

يمي٤مٟمقا يرٚم٘ميق  اويدي٨م ُميـ صي٤مطمٌف ُمٌي٤مرشة،  نٜم٤مح قمٚمؿ اؾمٛمف قمٚميؿ اويدي٨م، ٕهنيؿ

ًمٞمس نٜم٤مح قمٚمؿ اؾمٛمف قمٚمؿ اًمٜم يق واًمٍمي ، عمي٤مذا؟ ٕهنيؿ يمي٤مٟمقا قمرسمي٤ًم  ىم ٤مطمي٤ًم،  ُمي٤م 

اًمٞميييقم اًمٕميييرب  ٟمٗمًيييٝمؿ صييي٤مروا  قمييي٤مضمؿ، ومٝميييؿ سمًييي٥ٌم ذًميييؽ طمريييك يرٛمٙمٜميييقا ُميييـ ومٝميييؿ 

اًم٘مييرر  ومٝميياًم صيي ٞم ٤ًم، ومٕمٚمييٞمٝمؿ    يدرؾمييقا ًمٖمييرٝمؿ اًمرييل ٟمًييقن٤م، وميي٤مٟمٔمروا  ذًا  ُم٤مُمٜميي٤م 

ت يم ػمة ويم ػمة ضمدًا، ًمٜمرٛمٙمـ ُمـ شمٓمٌٞمؼ اإلؾم م قميغم  ٟمٗمًيٜم٤م بي٥م    ٟميرٕمٚمؿ قم٘م٤ٌم

 نذا اإلؾم م وٓ يٛمٙمٜمٜم٤م  ٓ سم٤مخت٤مذ اًمقؾم٤مرؾ اًمرل هب٤م ٟمًرٓمٞمع    ٟمٗمٝمؿ اإلؾم م.

ونٜم٤م ٟمٙمر٦م ؾمقري٦م يذيمروهن٤م وُمي٤م اٛمٜمي٤م شمٙميق  صي ٞم ٦م، سميؾ ىميد شمٙميق  ٟمٙمري٦م ومٞمٝمي٤م 

رضميي ً اقدييي٤ًم ذم اًمٓمريييؼ، طمٙمٛميي٦م، ونييل: زقمٛمييقا سميي٠م  رضميي ً ُمًييٚماًم  قمجٛمييل ًم٘مييل 

دًا نيذا اًمٞمٝميقدي ىمي٤مر ً ًميف:  ؾميٚمؿ و ٓ ىمرٚمريؽ، ىمي٤م : د  ٝمَي وم٠مظمرج ظمٜمجير  ُميـ وؾميٓمف ُمُ 

دظمٚميييؽ، ُميييي٤مذا  ىميييق ؟ ىميييي٤م : وا  ُميييي٤م  دري ُمييي٤مذا شم٘مييييق ، نييييذا ُم ييي٤م  يٕمٜمييييل،  ذًا: نييييذا 

اًمرٝمديييد ُميي٤م وم٤مردشمييف وٓ نييق ٓ يٕميير   ؾميي ُمف، نييذا اًمٜمٙمريي٦م نييذ  نيي٤م  صميير يمٌييػم ضمييدًا ذم 

٤م، وم٢م   يم ر اعمًٚمٛملم يمام ٟم٘ميق  ٟم يـ دارياًم و سميدًا: ٓ يٕمروميق   ؾمي ُمٝمؿ طمريك واىمٕمٜم

ذم اًمٕم٘مٞمدة، سمؾ ؾم٠مىمقن٤م رص ٦م: ٓ يٕمرومق  رهبؿ، وإصؾ    اعمًٚمؿ يٕمر  رسمف 

ًميييٞمس يم٤معمنمييييملم، سميييؾ ظميييػمًا ُميييـ اعمنمييييملم، و ٓ ُمييي٤م اًمٗميييرن سمٞمٜميييف وسميييلم اعمنمييييملم، 

ـْ ؾَم ﴿اعمنميملم ىم٤م  رب اًمٕم٤معملم قمٜمٝمؿ:  ـ  َوًَمِئ َْرَض ًَمٞمَُ٘ميقًُم يَٛمَقاِت َوٕا  ً ـْ ظَمَٚميَؼ اًم ٠مًَْمرَُٝمْؿ َُمي
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 ذًا: اعمنميمق  ُم٤م يم٤مٟمقا يمٗم٤مرًا سمرب اًمٕم٤معملم! ـمٞم٥م اعمًيٚمٛملم اًمٞميقم  [69]لقملن ﴾ا  ُ

ي٘مقًميييق : ا ، ًمٙميييـ نيييؾ يٕمٚمٛميييق  ا  يٕمٜميييل واطميييد ذم ذاشميييف ونيييذا اًميييذي يًيييٛمك قمٜميييد 

نيييذا اًميييذي يًيييٛمك قمٜميييدنؿ سمرقطمٞميييد اًمٕمٚميييامء سمرقطمٞميييد اًمرسمقسمٞمييي٦م، وواطميييد ذم قم٤ٌمدشميييف و

إًمقنٞميي٦م  و اًمٕمٌيي٤مدة، وواطمييد ذم  ؾمييامرف وصييٗم٤مشمف،  يم يير اعمًييٚمٛملم ٓ يٕمٚمٛمييق  ذًمييؽ 

 سمدًا، ُم٤م يٗم٘مٝمق  اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم ٓ  ًمف  ٓ ا   ٓ سم٤معمٗمٝمقم اًمنميمل،  ي: رسمٜم٤م واطمد، 

ٓ رشيؽ ًميف،  ي: ٓ  طميد خيٚميؼ ُمٕميف ٓ  طميد ييرزن ُمٕميف، اعمنمييمق  يمي٤مٟمقا يميذًمؽ، 

ـَ ﴿، اًمٙمييريؿ:  نيي١مٓء اعمنميييملم وصييٗمٝمؿ رب اًمٕميي٤معملم سم٘مقًمييف ذم اًم٘مييرر ًمٙمييـ ييِذي َواًم 

سُمقَٟمي٤م  مَِم ا  ِ ُزًْمَٗميك ٓ  ًمِٞمَُ٘مر  ـْ ُدوٟمِِف  َْوًمِٞم٤َمَء َُم٤م ٟمَْٕمٌُُدُنْؿ  ِ َُذوا ُِم نيذا واىميع اًمٞميقم سميلم  [7]الزمدر ﴾اخت 

٤مولم ٓ ييذنٌق  اعمًٚمٛملم  ٟمٗمًٝمؿ، وم٤مًمذيـ ييذنٌق  زقمٛميقا ًمزيي٤مرة إوًمٞمي٤مء واًمّمي

ًمزي٤مرو٤م ًمر ٘مٞمؼ اًمٕمٚم٦م اًمريل ذيمرني٤م اًمرؾميق  قمٚمٞميف اًمًي م ذم سمٕميض  طم٤مدي يف سمٕميد    

يميييي٤م  هنيييي٤منؿ قمييييـ زييييي٤مرة اًم٘مٌييييقر، ىميييي٤م  نييييؿ: ويمٜميييي٧م هنٞمييييرٙمؿ قمييييـ زييييي٤مرة اًم٘مٌييييقر  ٓ 

 ومزورون٤م وم٢مهن٤م شمذيمريمؿ أظمرة.

ًمٙميييـ اًمٞميييقم ٓ ييييذنٌق  ًمزيييي٤مرة إوًمٞمييي٤مء واًمّمييي٤مولم ًمٞمريييذيمرو  أظميييرة، و ٟميييام 

ًمٞمًييرٛمدوا اًمٕمييق  ُمييٜمٝمؿ وًمٞمرؼميمييقا سم٤مًمييدقم٤مء قمٜمييد ُم٘ميي٤مُمٝمؿ ونٙمييذا، ومٝمييذ  يمٚمٝميي٤م شمٜميي٤مذم 

 ؿمٝم٤مدة ٓ  ًمف  ٓ ا .

 ذًا:  يييـ اعمًييٚمٛملم نيي١مٓء اًمييذيـ يريييدو  ي٘مٞمٛمييقا اًمدوًميي٦م اعمًييٚمٛم٦م ونييؿ  يم ييرنؿ 

 سمٕمد ٓ يٕمرومق  اًمرقطمٞمد، ونذا جم٤مًمف واؾمع ضمدًا.

 (  00:  38:  36/ 466) اهلدى والنور/

  ي٤م  ظمقا  ُم ؾ نذ  الٚم٤ًمت اعم٤ٌمريم٤مت ٓ شمٙمق  قمغم يم يرة و ٟميام ؿم٘مرة: ي٘مق

شمٙمييق  قمييغم ٟمييدرة، وسم ٤مصيي٦م    برٛمييع ُم ييؾ نييذا اًمٜمٗميير ُمييـ اًمِميي٤ٌمب، واًمِميي٤ٌمب يمييام 

يٕمؼم قمٜمٝمؿ سمٕمض اًمٙمر٤مب  و اوٙمامء اًمٕمٍميلم  ي٘مقًمق :  هنؿ قمّم٥م اوٞمي٤مة، وٓ 

دارييياًم  ؿميييؽ    نيييذ  اًمٙمٚمٛمييي٦م صييي٤مدىم٦م  مم طميييد يمٌيييػم ذم وصيييػ اًمِمييي٤ٌمب، واًمِمييي٤ٌمب

و سمييدًا رهمييؿ  هنييؿ قمييغم ُميي٤م وصييػ ًمٙمييـ  يْميي٤ًم ذم اًمِميي٤ٌمب اوامؾميي٦م وىمييقة آٟمييدوم٤مع 
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وؿمييدة آٟمٓميي ن، وقمييدم اًمييؽموي ذم يم ييػم ُمييـ إطمٞميي٤م ، وآٟمًييٞم٤من وراء اًمٕم٤مـمٗميي٦م، 

وقميدم اًمقىمييق  ُميع  طمٙميي٤مم اًمٕم٘مييؾ اًمّمي ٞم ٦م، ومْميي ً قمييـ    يٙميق  نٜميي٤مح وىمييق   و 

 ؾ ٕطمٙم٤مم اًمنمع، ًمذًمؽ  ىمق :  ُّ اَ 

زه ا  قمٜم٤م ؿمٞم ٜم٤م ظمػمًا سميام  ومي٤مض قمٚمٞمٜمي٤م وي٤م رشمي٤م  ا  ُميـ قمٚميؿ وطمٙمٛمي٦م،  وًٓ: ضم

و ىمييق  صم٤مٟمٞميي٤ًم:  ٟميي٤م ُمٕميي٤مرش اًمِمييٞمقخ وًمًيي٧م  قمٜمييل سم٤مًمِمييٞمقخ اًمرؤؾميي٤مء ويمٌيي٤مر اًمٕمٚمييامء  و 

اًمٕمٚمييامء، و ٟمييام  قمٜمييل سم٤مًمِمييٞمقخ يمٌيي٤مر اًمًييـ، ومييٜم ـ أ  قمييغم ؾمييٗمٞمٜم٦م اًمرطمٚميي٦م إسمدييي٦م 

ٔ  شم٘مٗمييق  قمييغم اًمِمييقاـمو شمٜمٔمييرو  اًمرييل ٓ شمٕمييقد ُمييرة  ظمييره  مم اًمِميي٤مـمو، و ٟمييرؿ ا

 مم ُمقج اًمٌ ر ونق خيرٌط، و مم ُمٞم٤منيف ونيل شمٕمٚميقا شمي٤مرة وشميٜم ٗمض  ظميره، و مم 

اًمًيٗمـ اًمريل شمٌ ير ذم نيذا اعم يٞمط  و ذم نييذا اًمٌ ير، شمٜمٔميرو   ًمٞمٝمي٤م و ٟميرؿ شمريي٠مُمٚمق  

ُم٤مذا يٙمق  ُمـ ُمّمػم اإلٟم٤ًم  اًمذي ي٘مػ قمغم اًمِم٤مـمو    همٛمس رضمٚمف ذم اعم٤مء  و 

٦م  و اًمٌيييي٤مظمرة،  و ؾمييييٌ  ذم نييييذا اعمييييقج  و ظمْمييييؿ نييييذا اًمٌ يييير، ريميييي٥م نييييذ  اًمًييييٗمٞمٜم

 شمٜمٔمرو  وشمر٤ًمءًمق ، وم٤مًمذي  وصٞمٙمؿ سمف صم صم٤ًم:

ٜمٙمؿ ُميـ الٝميؾ اًميذي يِميٞمع ذم ّم  ٚمقا قمغم اًمٕمٚمؿ، اإلىم٤ٌم  اًمذي ُ َ ٌِ ٘مْ  وًٓ:    شمُ 

دٟمٞمي٤م اًمٜميي٤مس، والٝميؾ نييق قمٜميقا  اًمر ٚمييػ، ويمٚمييام اسمرٕميد  اإلٟمًيي٤م  قميـ اًمٕمٚمييؿ اىمييؽمب 

سمرٕمد قمـ اًمرمحـ، ويمٚمام اىمؽمب ُميـ اًمٕمٚميؿ يمي٤م   ىميرب  مم اًميرمحـ ُمـ اًمِمٞمٓم٤م  وا

و سمٕميييد قميييـ اًمِميييٞمٓم٤م ، نيييذ  إومم،  ُمييي٤م اًم ٤مٟمٞمييي٦م ومييي٠م  شمريييقادوا ذم ا  قميييز وضميييؾ، وٓ 

 ٛميييؾ سمٕمْميييٙمؿ  و ٓ  ٛميييؾ سمٕمْميييٙمؿ قميييغم سمٕميييض ويييٖمٜم٤ًم ذم صيييدر   و طم٘ميييدًا ذم 

ٜمييي٤مم ٟمٗمًيييف،  و صميييقرة ُميييـ  همْمييي٥م رسميييام ي٘ميييدم قميييغم  ذه  ظمٞميييف هبييي٤م، وُمييي٤م  طمًيييـ    ي

اإلٟم٤ًم  ًمٞمٚمف اًمٓمقيٚم٦م ؾمٚمٞمؿ اًمّمدر ُمٕم٤مرم ُمـ إوسمئ٦م  و إدواء اًمرل شمٜمرنم ذم دٟمٞمي٤م 

 اًمٜم٤مس سم٤مًمرٜم٤مومس قمغم اًمدٟمٞم٤م واإلىم٤ٌم  قمٚمٞمٝم٤م واإلدسم٤مر قمـ أظمرة، نذ  اًم ٤مٟمٞم٦م.

 ُم٤م اًم ٤مًم ٦م: وم٠م  شمًر يوا داراًم  ٟمٙمؿ ذم ُم ؾ نذا اًمًـ  ىمرب ُمي٤م شمٙمقٟميق   مم 

واقمٞمييي٤ًم ٓ يٗمٚمييي٧م ُميييٜمٙمؿ يشء ُمٜمٝمييي٤م، ومٕمٚميييٞمٙمؿ    شمًيييرٖمٚمقا شمٚم٘ميييل إُميييقر شمٚم٘مٞمييي٤ًم دىمٞم٘مييي٤ًم 

ؿم٤ٌمسمٙمؿ وىمدراشمٙمؿ اًمٜمٗمًيٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞمي٦م ذم اؾميرٞمٕم٤مب اًمٙم يػم ُميـ اعمًي٤مرؾ وإطميقا ، 
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اعم٤ًمرؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإطمقا  آضمرامقمٞم٦م اًمرل يٙمر٥م ًمٙميؿ هبي٤م    شمٙمقٟميقا    ؿمي٤مء ا  

شم٘ميدر اإلٟمًيي٤م  ُميـ اوٙميامء ذم اًميدٟمٞم٤م، ٕ  اًمٕمٚميؿ يقًميد اوٙمٛمي٦م، وُمٕمرومي٦م إطميقا  

قميييغم ومٝميييؿ اًمرييي٤مري ، ودٟمٞمييي٤م اًمٜمييي٤مس، ومٌيييذًمؽ يٙميييق  طمٙميييٞماًم سمٕمٚمٛميييف وُمٕمرومريييف  طميييقا  

اًمٌنم، نيذ  صمي ث ُمًي٤مرؾ  طمٌٌي٧م     ويس ٟمٗميسي، و ٟمي٤م يميام ىمٚمي٧م ًمٙميؿ ىميد ريمٌي٧م 

شمٚمييؽ اًمًييٗمٞمٜم٦م اًمرييل اٌميي أ   مم اعمجٝمييق ، وٓ ٟمييدري  يٙمييق  سمٞمٜمٜميي٤م وسمٞمييٜمٙمؿ ًم٘ميي٤مء 

قمٜميدُم٤م  ¢رؿ ضمٚمًيرٜم٤م نيذ  اعم٤ٌمريمي٦م سم٘مقًميف  م ٓ يٙمق ، ومقصٞمرل  ًمٞمٙمؿ نذ ، و  ظمري

اشمؼ طمٞم ام يمٜم٧م، و شمٌع اًمًٞمئ٦م اوًٜم٦م ا ٝم٤م، وظم٤مًمؼ » وىص  طمد   ص ٤مسمف، ىم٤م : 

وصغم ا  وؾمٚمؿ وسم٤مرح قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد، وقميغم رًميف وصي ٌف  «اًمٜم٤مس سم ٚمؼ طمًـ

 و ظمقاٟمف اًمٜمٌٞملم.

 (  01:  21:  26/ 466) اهلدى والنور/
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 ُٜ  ات ب ٚاحلهَٛاَزَشاإلضالّ 

 صاَت١، فُا احلٌ؟

: سمًيييؿ ا  اًميييرمحـ اًميييرطمٞمؿ، ظميييػمًا    ؿمييي٤مء ا ، ٟمٕمٚميييؿ، ؿميييٞم ٜم٤م ذم نيييذ  اعمٚم٘ميييل

إييي٤مم اإلؾميي م حميي٤مرب ذم اٞمييع إرض، وسمٕمييدم انييرامم ُمييـ اوٙمقُميي٤مت، ومييامذا 

قمٚمٞمٜمي٤م ٟم يـ ذم نيذا إُمير؟ ونيؾ ٟمي٠مصمؿ سمجٚمقؾميٜم٤م ًمٕميدم قمٛميؾ  ي يشء؟ نيذا اًمًي١ما  

 إو .

ٟم ٛمد  وٟمًرٕمٞمٜمف وٟمًرٖمٗمر ، وٟمٕمقذ سم٤م  ُمـ رشور  ٟمٗمًيٜم٤م    اوٛمد  ،  اًمِمٞم :

وُمـ ؾمٞمئ٤مت  قمامًمٜم٤م، ُمـ اد  ا  وم  ُمْمؾ ًمف، وُميـ يْميٚمؾ ومي  ني٤مدي ًميف، و ؿميٝمد 

    ٓ  ًمف  ٓ ا  وطمد  ٓ رشيؽ ًمف، و ؿمٝمد    حمٛمدًا قمٌد  ورؾمقًمف. 

ؼ  شُمَ٘م٤مشمِييِف وَ ﴿ قا ا  َ طَميي ُ٘مييي ـَ رَُمٜمُييقا اشم  ِذي ييي يي٤م اًم  َ ٤م َ اُّ ٚمُِٛمق َ َييي ييي ًْ ُرْؿ ُُم ٓ  َوَ ْٟميي ـ   ِ ُيييقشُم ]آ: ﴾ٓ َا

َؼ ﴿، [566عمددران   َدٍة َوظَمَٚميي ٍس َواطِميي ـْ َٟمْٗميي
ْؿ ُمِي ِذي ظَمَٚمَ٘مُٙميي يي ُؿ اًم  قا َرسم ٙمُي ُ٘ميي يي٤م اًمٜم يي٤مُس اشم  َ ٤م َ اُّ يَي

٤مَءًُمق َ  ًَ ِذي شَم ُ٘مقا ا  َ اًم  ٤مًء َواشم  ًَ
ًٓ يَم ػًِما َوٟمِ سمِِف َوإَْرطَم٤مَم  ُِمٜمَْٝم٤م َزْوضَمَٝم٤م َوسَم٨م  ُِمٜمُْٝماَم ِرضَم٤م

ٞمُْٙمْؿ َرىِمٞمًٌيي  ٤مَ  قَمَٚميي ًٓ ﴿، [5]النسددل    ﴾٤م ِ   ا  َ يَميي ْق قا ىَميي قا ا  َ َوىُمقًُميي ُ٘ميي ـَ رَُمٜمُييقا اشم  ِذي يي يي٤م اًم  َ ٤م َ اُّ َييي

ـْ ُيٓمِِع ا  َ َوَرؾُمقًَمُف وَمَ٘مْد ومَ * ؾَمِديًدا  ْ  ًَمُٙمْؿ َ قْماَمًَمُٙمْؿ َوَيْٖمِٗمْر ًَمُٙمْؿ ُذُٟمقسَمُٙمْؿ َوَُم
٤مَز ُيّْمٚمِ

 .[75-76]األحزاب  ﴾وَمْقًزا قَمٔمِٞماًم 

  ُم٤م سمٕمد: 

ورش إُمييييييقر  ¢وميييييي٢م  ظمييييييػم اًمٙميييييي م يميييييي م ا ، وظمييييييػم انييييييده نييييييده حمٛمييييييد 

 حمدصم٤مو٤م، ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م و ًم٦م، ويمؾ و ًم٦م ذم اًمٜم٤مر. 
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اًم١ًما  يم٠مٟمف ُمـ طمٞم٨م فم٤منر  و ًمٗم٤مفمف  ىمؾ و٤م ي٘مّمد  ٓومٔمف، طملم ي٘مق : ٟم٘مٕمد 

ومٝمق يٕمٜمل ذم  ي يشء؛ ًمٞمس  ي يشء ُمٓمٚم٘م٤ًم، و ٟمام يٕمٜمل ؿميٞمئ٤ًم وٓ ٟمٕمٛمؾ  ي يشء 

ُمٕمٞمٜم٤ًم؛ ٕٟمف ٓ  طمد  ـم ىمي٤ًم ي٘ميق : سمي٠م  اعمًيٚمؿ قمٚمٞميف    يٕميٞمش يميام شمٕميٞمش إٟمٕمي٤مم ٓ 

 يٕمٛمؾ  ي يشء؛ ٕٟمف ظمٚمؼ ًمٌمء قمٔمٞمؿ ضمدًا؛ ونق قم٤ٌمدة ا  وطمد  ٓ رشيؽ ًمف.

٘مّمييد  ٓ يٕمٛمييؾ  ي وًمييذًمؽ وميي  يرٌيي٤مدر  مم ذنييـ  طمييد ُمييـ ُم ييؾ نييذا اًمًيي١ما   ٟمييف ي

يشء، و ٟميام ي٘مّميد  ٓ يٕمٛميؾ ؿميٞمئ٤ًم يٜم٤مؾمي٥م نيذا اًمقاىميع اًميذي  طمي٤مط سم٤معمًيٚمٛملم ُميـ 

 يمؾ ضم٤مٟم٥م، نذا نق اًمٔم٤منر ُمـ ُم٘مّمقد اًم٤ًمرؾ، وًمٞمس ُمـ ُمٚمٗمقظ اًم٤ًمرؾ.

 : ٟمٕمؿ. ضمزاح ا  ظمػم.اعمٚم٘مل

وقمغم ذًمؽ ٟمجٞمٌف:    ووع اعمًٚمٛملم اًمٞمقم ٓ خيرٚمػ يم يػمًا وٓ ىمٚميٞم ً  اًمِمٞم :

 قمٚمٞمف ووع اًمدقمقة اإلؾم ُمٞم٦م ذم قمٝمدن٤م إو ، و قمٜمل سمف: اًمٕمٝمد اعمٙمل. قمام يم٤م 

 ىمييق : ٓ خيرٚمييػ ووييع اًمييدقمقة اإلؾميي ُمٞم٦م اًمٞمييقم ٓ ذم ىمٚمٞمييؾ وٓ ذم يم ييػم قمييام 

يم٤مٟمييي٧م قمٚمٞميييف اًميييدقمقة اإلؾمييي ُمٞم٦م ذم قمٝميييدن٤م إو :  ٓ ونيييق اًمٕمٝميييد اعمٙميييل، ويمٚمٜمييي٤م 

 .¢يٕمٚمؿ    اًم٘م٤مرؿ قمغم اًمدقمقة يقُمئٍذ نق ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

قمٜمل هبذ  اًمٙمٚمٛم٦م:    اًمدقمقة يم٤مٟم٧م حم٤مرسم٦م ُمـ اًم٘مقم اًمذيـ سمٕم٨م وميٞمٝمؿ رؾميق   

ُميييـ  ٟمٗمًيييٝمؿ يميييام ذم اًم٘ميييرر  اًمٙميييريؿ، صميييؿ عمييي٤م سميييد ت اًميييدقمقة شمٜمرنمييي وشمرًيييع  ¢ا  

سمي٤منجرة ُميـ ُمٙمي٦م  مم اعمديٜمي٦م. ـمٌٕمي٤ًم  ¢داررو٤م سملم اًم٘م٤ٌمرؾ اًمٕمرسمٞم٦م طمرك  ُمر اًمٜمٌل 

إلؾميييي ُمل إو  واًمًييييػمة اًمٜمٌقييييي٦م ٟم ييييـ ٟميييي٠ميت أ  سمييييرؤوس  ىميييي م؛ ٕ  اًمريييي٤مري  ا

إومم ُمٕمرووميييي٦م ُمٕمٚمقُميييي٦م قمٜمييييد يم ييييػم ُمييييـ اويييي٤مرضيـ؛ ٕٟمٜمييييل  ىمّمييييد هبييييذا اإلبيييي٤مز 

وآظمرّميي٤مر اًمقصييق   مم اعم٘مّمييقد ُمييـ اإلضم٤مسميي٦م قمييغم ذاح اًمًيي١ما ، وًمييذًمؽ وميي٢مٟمٜمل 

وشمٌٕمف سمٕمض  ص ٤مسمف  مم اعمديٜم٦م، وسمد  قمٚمٞمف اًمّم ة  ¢ ىمق : سمٕمد    ن٤مضمر اًمٜمٌل 

إلىم٤مُمي٦م اًمدوًمي٦م اعمًيٚمٛم٦م نٜمي٤مح ذم اعمديٜمي٦م اعمٜميقرة سميد ت  يْمي٤ًم  واًمً م يْمع اًمٜمقاة

قمداوة ضمديدة سملم نذ  اًمدقمقة الديدة  يْم٤ًم ذم اعمديٜم٦م طمٞم٨م اىمؽمسمي٧م اًميدقمقة ُميـ 

قم٘مر دار اًمٜمّم٤مره ونق ؾمقري٤م يقُمئٍذ اًمرل يم٤م  ومٞمٝم٤م نرىمؾ: ُمٚمؽ اًمروم، ومّم٤مر نٜم٤مح 
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ٞم٦م وُمـ اًمٜمّم٤مره  يْم٤ًم قمداء ضمديد ًمٚمدقمقة، ًمٞمس وم٘مط ُمـ اًمٕمرب ذم الزيرة اًمٕمرسم

ذم ؿمام  الزيرة اًمٕمرسمٞم٦م،  ي ُمـ ؾمقري٤م، صمؿ  يْم٤ًم فمٝمر قمدو رظمر  ٓ ونق ومي٤مرس، 

ومّميي٤مرت اًمييدقمقة اإلؾميي ُمٞم٦م حم٤مرسميي٦م ُمييـ يمييؾ الٝميي٤مت: ُمييـ اعمنميييملم ذم الزيييرة 

اًمٕمرسمٞميي٦م، وُمييـ اًمٜمّميي٤مره واًمٞمٝمييقد ذم سمٕمييض  ـمراومٝميي٤م، صمييؿ ُمييـ ىمٌييؾ وميي٤مرس اًمرييل يميي٤م  

 *امل﴿ؿميديدًا يميام نيق ُمٕمٚميقم ُميـ ىمقًميف شمٌي٤مرح وشمٕمي٤ممم: اًمٕمداء سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمٜمّمي٤مره 

ومُ  ٌَيي٧ِم اًمييرُّ
ٌُقَ  * هُمٚمِ

ٞمَْٖمٚمِ ٌِِٝمْؿ ؾَميي ِد هَمَٚميي ـْ سَمْٕميي
ْؿ ُِميي ٜملَِم * ذِم َ ْدَٟمييك إَْرِض َوُنيي ِع ؾِميي ذِم سمِْْميي

َرُح اعم١ُْْمُِمٜمُييق َ  ُد َوَيْقَُمئِييٍذ َيْٗميي ـْ سَمْٕميي
ـْ ىَمٌْييُؾ َوُِميي

ُر ُِميي : ٓ ، اًمِميي٤مند نٜميي٤م[8-5]الددروم ﴾ ِ ِ إَُْميي

 ٟمًرٖمرسمـ ووع اًمدقمقة اإلؾم ُمٞم٦م أ  ُمـ طمٞم٨م  هن٤م  ٤مرب ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م.

ومٛمييييـ نييييذ  اوٞم ٞميييي٦م يم٤مٟميييي٧م اًمييييدقمقة اإلؾميييي ُمٞم٦م ذم ُمٜمٓمٚم٘مٝميييي٤م إو   يْميييي٤ًم يمييييذًمؽ 

 حم٤مرسم٦م يمؾ الٝم٤مت.

و صي ٤مسمف  ¢ُمي٤م نيق اًمٕمٛميؾ؟ ُمي٤مذا قمٛميؾ اًمٜمٌيل  اليقاب:وطمٞمٜمئٍذ ي٠ميت اًم١ًما  و

 سم٤مًمٜمًي٦ٌم ًمٕميدد اعمًيٚمٛملم اًمٞميقم، طمٞمي٨م صي٤مر اًمذيـ يم٤مٟمقا  و يم٤م  قمددنؿ يقُمئٍذ ىمٚمٞم ً 

 قمددًا يم ػمًا، ويم ػم ضمدا؟

نؾ طم٤مرب اعمًٚمٛمق  اًمٕمرب اعمٕم٤مديـ نؿ،  ي ىمقُمٝمؿ  القاب:نٜم٤م، نٜم٤م يٌد  

ذم  و  اًمييييدقمقة؟ نييييؾ طميييي٤مرب اعمًييييٚمٛمق  اًمٜمّميييي٤مره ذم  و  إُميييير؟ نييييؾ طميييي٤مرسمقا 

ُميييي٤مذا ومٕمييييؾ  ٓ.  ذاً  الييييقاب:ٓ، ٓ، يمييييؾ ذًمييييؽ،  الييييقاب:وميييي٤مرس ذم  و  إُميييير؟ 

اعمًييٚمٛمق ؟ ٟم ييـ أ  بيي٥م    ٟمٗمٕمييؾ ُميي٤م ومٕمييؾ اعمًييٚمٛمق  إوًمييق  ا٤مُميي٤ًم؛ ٕ  ُميي٤م 

يّمٞمٌٜم٤م نق اًمذي  ص٤مهبؿ، وُم٤م قم٤ملقا سمف ُمّميٞمٌرٝمؿ نيق اًميذي بي٥م قمٚمٞمٜمي٤م    ٟمٕمي٤مًم٩م 

 ُمّمٞمٌرٜم٤م.

و فمـ    نذ  اعم٘مدُم٦م شميقطمل ًمٚم ي٤مرضيـ اٞمٕمي٤ًم اليقاب  ؿمي٤مرة وؾميرر٠ميد نيذ  

يٌييدو ُمييـ نييذا اًمرًٚمًييؾ اًمريي٤مرخيل واعمٜمٓم٘مييل ذم  اإلؿميي٤مرة سمٍمييي  اًمٕمٌيي٤مرة، وميي٠مىمق :

رٍ  واطمد    ا  قمز وضمؾ  ٟمام ٟمٍم اعم١مُمٜملم إوًملم اًمذيـ يم٤م  قميددنؿ ىمٚميٞم ً ضميدًا 

سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٚمٙميي٤مومريـ واعمنميييملم اٞمٕميي٤ًم، ُمييـ يمييؾ ُمييذانٌٝمؿ وُمٚمٚمٝمييؿ،  ٟمييام ٟمٍميينؿ ا  
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ًمٕميداء اًمِميديد شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم سم٢ميامهنؿ،  ذ  ُمي٤م يمي٤م  اًمٕمي ج  و اًميدواء يقُمئيذ ًميذًمؽ ا

اًمييييذي يميييي٤م   ييييٞمط سم٤مًمييييدقمقة نييييق ٟمٗمييييس اًمييييدواء وٟمٗمييييس اًمٕميييي ج اًمييييذي يٜمٌٖمييييل قمييييغم 

اعمًييٚمٛملم اًمٞمييقم    يرٕميي٤مـمق  ًمرر ٘مييؼ صمٛمييرة نييذ  اعمٕم٤مليي٦م يمييام  ٘م٘ميي٧م صمٛمييرة شمٚمييؽ 

 اعمٕم٤مل٦م إومم.

وإُميير يمييام ي٘ميي٤م : اًمريي٤مري  يٕمٞمييد ٟمٗمًييف، سمييؾ ظمييػم ُمييـ نييذا اًم٘مييق     ٟم٘مييق :    ا  

يمقٟمييييف اًمييييذي ظمٚم٘مييييف، و طمًييييـ ظمٚم٘مييييف، وٟمٔمٛمييييف، و طمًييييـ  قمييييز وضمييييؾ ذم قمٌيييي٤مد ، وذم

ٜم ٦ِم ﴿شمٜمٔمٞمٛمف، ًمف ذم ذًمؽ ًميف ؾميٜمٜم٤ًم  و ؾميٜمـ ٓ شمرٖميػم وٓ شمرٌيد  ؾميٜم٦م ا ،  ًُي
َد ًمِ ـْ دَمِي وَمٚمَي

ِقيً   ٜم ٦ِم ا  ِ َ ْ ًُ
َد ًمِ ـْ دَمِ  .[87]فلطر ﴾ا  ِ شَمٌِْديً  َوًَم

٤م، وسم ٤مص٦م ُمي٤م يمي٤م  نذ  اًمًٜم٦م ٓسمد ًمٚمٛمًٚمؿ    ي طمٔمٝم٤م و   يرقم٤من٤م طمؼ رقم٤ميرٝم

 ُمٜمٝم٤م ُمـ اًمًٜمـ اًمنمقمٞم٦م.

نٜم٤مح ؾمٜمـ رشقمٞم٦م ونٜم٤مح ؾمٜمـ يمقٟمٞم٦م، وىمد ي٘م٤م  اًمٞمقم ذم اًمٕمٍم او٤مرض: ؾميٜمـ 

ـمٌٞمٕمٞم٦م نذ  اًمًٜمـ اًمٙمقٟمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م يِميؽمح ذم ُمٕمرومرٝمي٤م اعمًيٚمؿ واًمٙمي٤مومر واًمّمي٤مًم  

 واًمٓميي٤مًم ، سمٛمٕمٜمييك: ُميي٤م اًمييذي ي٘مييّقم طمٞميي٤مة اإلٟمًيي٤م  اًمٌدٟمٞميي٦م؟ اًمٓمٕميي٤مم واًمنميياب وانييقاء

 اًمٜم٘مل وٟم ق ذًمؽ.

ومييي٢مذا اإلٟمًييي٤م  مل ي٠ميميييؾ، مل ينميييب، مل يريييٜمٗمس انيييقاء اًمٜم٘ميييل، ومٛمٕمٜميييك ذًميييؽ  ٟميييف 

 ُمٕمرو٦م ٟمٗمًف ًمٚمٛمقت ُمقشم٤ًم ُم٤مدي٤ًم.

ٓ،  اليقاب:نؾ يٛمٙمٜمف    يٕمٞمش  ذا ُمي٤م ظميرج قميـ اختي٤مذ نيذ  اًمًيٜمـ اًمٙمقٟمٞمي٦م؟ 

ٜم ٦ِم ا  ِ شَمٌِْديً  ﴿ؾمٜم٦م ا   ًُ
َد ًمِ ـْ دَمِ  .[6:]األحزاب ﴾َوًَم

ام ىمٚميييي٧م رٟمٗميييي٤ًم: يٕمرومييييف ُمٕمروميييي٦م دمرسمٞمييييف يمييييؾ  ٟمًيييي٤م ، ٓ ومييييرن سمييييلم اعمًييييٚمؿ نييييذا يميييي

واًمٙميييي٤مومر، واًمّميييي٤مًم  واًمٓميييي٤مًم . ًمٙمييييـ اًمييييذي اٛمٜميييي٤م أ     ٟمٕميييير     نٜميييي٤مح ؾمييييٜمٜم٤م 

رشقمٞمييي٦م، بييي٥م    ٟمٕمٚميييؿ    نٜمييي٤مح ؾميييٜمٜم٤ًم رشقمٞمييي٦م، ُميييـ اختيييذن٤م وصيييؾ  مم  نيييداومٝم٤م، 

ووييٕم٧م  وضمٜميك ُمٜمٝمي٤م صمٛمراويي٤م، وُميـ مل ير يذن٤م ومًييق  ًميـ يّميؾ  مم اًمٖم٤مييي٤مت اًمريل
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شمٚمييؽ اًمًييٜمـ اًمنمييقمٞم٦م نيي٤م، ا٤مُميي٤ًم، ا٤مُميي٤ًم يمييام ىمٚمٜميي٤م سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٚمًييٜمـ اًمٙمقٟمٞميي٦م،  ذا شمٌٜم٤منيي٤م 

اإلٟمًييي٤م  وـمٌ٘مٝمييي٤م وصيييؾ  مم  نيييداومٝم٤م، يميييذًمؽ اًمًيييٜمـ اًمنميييقمٞم٦م  ذا  ظميييذن٤م اعمًيييٚمؿ 

  ٘م٘م٧م اًمٖم٤مي٦م اًمرل ووع ا  شمٚمؽ اًمًٜمـ ُمـ  ضمٚمٝم٤م، ُمـ  ضمؾ  ٘مٞم٘مٝم٤م، و ٓ وم .

 رييي٤مج  مم يشء ُميييـ اًمرقويييٞم  ونٜمييي٤م سمٞمييي٧م  فميييـ    نيييذا يمييي م ُمٗمٝميييقم، وًمٙميييـ 

 اًم٘مّمٞمد، ونٜم٤م يٌد  القاب قمـ ذاح اًم١ًما  ان٤مم.

يمٚمٜم٤م ي٘مر  ري٦م ُمـ ري٤مت ا  قميز وضميؾ سميؾ    نيذ  أيي٦م ىميد شميزيـ هبي٤م صيدور سمٕميض 

وا ا  َ ﴿اعمجييييييييي٤مًمس  و ضميييييييييدر سمٕميييييييييض اًمٌٞميييييييييقت، ونيييييييييل ىمقًميييييييييف شمٕمييييييييي٤ممم:  ييييييييي  ِْ  شَمٜمٍُمُ

يُمؿْ   .[7]محم  ﴾َيٜمٍُمْ

٥م سم ط ذنٌل اٞمؾ: رىمٕمل  و وم٤مر   مم رظمر ، وشمقوع ٓومر٤مت شمقوع وشمٙمر

 قمغم الدر.

ُمع إؾمػ اًمِميديد نيذ  أيي٦م  صيٌ ٧م اليدر ُمزيٜمي٦م هبي٤م،  ُمي٤م ىمٚميقب اعمًيٚمٛملم 

ومٝمل ُمٜمٝم٤م ظم٤موي٦م قمغم قمروؿمٝم٤م، ٓ ٟمٙمي٤مد ٟمِميٕمر ُمي٤م نيق انيد  اًميذي شمرُميل  ًمٞميف نيذ   

يُمْؿ ﴿أي٦م:  وا ا  َ َيٜمٍُمْ  صٌ  ووع اًمٕم٤ممل اإلؾم ُمل  ؟ وًمذًمؽ[7]محم  ﴾ ِْ  شَمٜمٍُمُ

اًمٞمقم ذم سمٚمٌٚم٦م وىمٚم٘مٚم٦م ٓ يٙم٤مد بد ن٤م خمرضم٤ًم، ُمع    اعم رج ُمذيمقر ذم يم ػم ُمـ 

أيييي٤مت، هبيييذ  أيييي٦م ومييي٠مفمـ إُمييير ٓ  رييي٤مج  مم يمٌيييػم رشح وسمٞمييي٤م ، و ٟميييام نيييق وم٘ميييط 

 شمٜمٗمع اعم١مُمٜملم. هاًمرذيمػم، واًمذيمر

وا ا  َ  ِ ْ ﴿يمٚمٜم٤م يٕمٚمام    ؿم٤مء ا     ىمقًمف شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم:  رشط،  [7]محم  ﴾شَمٜمٍُمُ

يُمؿْ ﴿ضمقاسمف:   ٞمي٤م.    مل  اليقاب:.    شم٠ميميؾ،    شمنميب،   ،   ، [7]محم  ﴾َيٜمٍُمْي

 ِْ  ﴿شم٠ميمييييؾ،    مل شمنمييييب، ُميييي٤مذا؟ اييييقت. يمييييذًمؽ ا٤مُميييي٤ًم اعمٕمٜمييييك ذم نييييذ  أييييي٦م: 

يُمؿْ  يييييي وا ا  َ َيٜمٍُمْ يييييي ، اعمٗمٝمييييييقم ويمييييييام ي٘مييييييق  إصييييييقًمٞمق ، ُمٗمٝمييييييقم [7]محمدددددد  ﴾شَمٜمٍُمُ

يُمؿْ ﴿ ٤مًمٗم٦م: اعم وا ا  َ َيٜمٍُمْ  ، نذا نق واىمع اعمًٚمٛملم اًمٞمقم.[7]محم  ﴾ ِْ  شَمٜمٍُمُ

شمقويييٞم  نيييذ  أيييي٦م ضمييي٤مءت اًمًيييٜم٦م ذم قمدييييد ُميييـ اًمٜمّميييقص اًمنميييقمٞم٦م، وسم ٤مصييي٦م 
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َ﴿ُمٜمٝم٤م: إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م،  وا ا   ، ُمٕمٚمقم سمداني٦م    ا  ٓ يٕمٜميل: [7]محم  ﴾ ِْ  شَمٜمٍُمُ

و ؾميي٤مـمٞمٚمٜم٤م وىمقاشمٜمييي٤م اعم٤مدييي٦م، ٓ؛    ا  قمييز وضميييؾ شمٜمٍمييو  قمييغم قميييدو  سمجٞمقؿمييٜم٤م    

هم٤مًميييي٥م قمييييغم  ُميييير ، ومٝمييييق ًمييييٞمس سم ٤مضميييي٦م  مم    يٜمٍميييي   طمييييد ٟمٍمييييًا ُم٤مدييييي٤ًم، نييييذا  ُميييير 

َ﴿ُمٕمرو  سمدنٞم٤ًم؛ ًمذًمؽ يم٤م  ُمٕمٜمك:  وا ا    ي:    شمرٌٕمقا  طمٙم٤مم  [7]محم  ﴾ ِْ  شَمٜمٍُمُ

 ا ، ومذًمؽ ٟمٍميمؿ   شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم.

قا هبيذا اًمنميط؟ ىميد ىمي٤مُمقا هبيذا اًمقاضمي٥م  وًٓ: صميؿ وأ ، نؾ اعمًٚمٛمق  ىميد ىمي٤مُم

قمٜمد يمؾ واطميد ُميٜمٙمؿ: ُمي٤م ىمي٤مم  القاب:نق رشط ًمر ٘مٞمؼ ٟمٍم ا  ًمٚمٛمًٚمٛملم صم٤مٟمٞم٤ًم؟ 

 اعمًٚمٛمق  سمٜمٍم ا  قمز وضمؾ.

و ريييد     ذيميير نٜميي٤م يمٚمٛميي٦م  يْميي٤ًم ُمييـ سميي٤مب اًمرييذيمػم وًمييٞمس ُمييـ سميي٤مب اًمرٕمٚمييٞمؿ قمييغم 

 إىمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٌٕمض او٤مرضيـ.

ٛملم اًمٞمقم ىميد اٟمٍميومقا قميـ ُمٕميرومرٝمؿ  و قميـ شمٕميرومٝمؿ قميغم دييٜمٝمؿ،    قم٤مُم٦م اعمًٚم

قميـ شمٕمٚمٛمٝميؿ ٕطمٙمي٤مم دييٜمٝمؿ، ومي٠ميم رنؿ ٓ يٕمٚمٛميق  اإلؾمي م، ويم يػم  و إيم يرو   ذا 

ُم٤م قمرومقا ُمـ اإلؾم م ؿمٞمئ٤ًم قمرومق  ًمٞمس  ؾم ُم٤ًم طم٘مٞم٘مٞم٤ًم، قمروميق   ؾمي ُم٤ًم ُمٜم رومي٤ًم قميام 

 و ص ٤مسمف. ¢يم٤م  قمٚمٞمف رؾمق  ا  

ققميييقد سميييف ُميييـ ٟمٍمييي ا  ي٘ميييقم قميييغم ُمٕمرومييي٦م اإلؾمييي م ُمٕمرومييي٦م ًميييذًمؽ ومٜمٍمييي ا  اعم

صي ٞم ٦م يميام ضمي٤مء ذم اًم٘ميرر  واًمًيٜم٦م، صميؿ قميغم اًمٕمٛميؾ سميف صم٤مٟمٞمي٤ًم، و ٓ يم٤مٟمي٧م اعمٕمروميي٦م 

ـَ َرَُمٜمُقا مِلَ شَمُ٘مقًُمقَ  َُم٤م ٓ شَمْٗمَٕمٚمُيقَ  ﴿وسم٤مًٓ قمغم ص٤مطمٌٝم٤م، يمام ىم٤م  شمٕم٤ممم:  ِذي ٤َم اًم  َي٤م َ اُّ

ؼُمَ َُمْ٘مرًيي٤م قِمٜمْييَد ا  ِ*  ٤م ٓ شَمْٗمَٕمُٚمييق َ  يَميي قا َُميي ،  ذ  ٟم ييـ سم ٤مضميي٦م  مم [7-6]الصدد  ﴾َ ْ  شَمُ٘مقًُميي

شمٕمٚمٞمؿ اإلؾم م، و مم اًمٕمٛميؾ سم٤مإلؾمي م، وم٤مًميذي  رييد     ذيمير سميف يميام ىمٚمي٧م رٟمٗمي٤ًم: نيق 

   قم٤مدة ا٤منػم اعمًٚمٛملم اًمٞمقم    يّمٌقا اًمٚمقم يمؾ اًمٚمقم قمغم طمٙمي٤مُمٝمؿ اًميذيـ ٓ 

و  ًمٚمٛمًٚمٛملم اعمذًملم ُمـ يم٤ٌمر يٜمرٍمو  ًمديٜمٝمؿ، ونؿ ُمع إؾمػ يمذًمؽ ٓ يٜمرٍم

 اًمٙمٗم٤مر ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مره، وهمػمنؿ.

نٙمذا اًمٕمر  اًم٘مي٤مرؿ اًمٞميقم سميلم اعمًيٚمٛملم: صي٥م اًمٚميقم يميؾ اًمٚميقم قميغم اوٙمي٤مم، 
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وُمع ذًمؽ    اعم ٙميقُملم يمي٠مهنؿ ٓ يِميٛمٚمٝمؿ اًمٚميقم اًميذي يقضمٝمقٟميف  مم اوي٤ميمٛملم، 

قُملم. وًميٞمس نيذا واو٘مٞم٘م٦م    نذا اًمٚمقم يٜمّم٥م قميغم اٞميع إُمي٦م: طمٙم٤مُمي٤ًم وحمٙمي

وم٘مط، سميؾ نٜمي٤مح ـم٤مرٗمي٦م ُميـ  وًمئيؽ اًم رٛميلم ٕوًمئيؽ اوٙمي٤مم اعمًيٚمٛملم سمًي٥ٌم قميدم 

ىمٞم٤مُمٝمؿ سمرٓمٌٞمؼ  طمٙمي٤مم دييٜمٝمؿ، ونيؿ حم٘ميق  ذم نيذا اًمٚميقم، وًمٙميـ ىميد ظمي٤مًمٗمقا ىمقًميف 

َ﴿شمٕم٤ممم:  وا ا    .[7]محم  ﴾ ِْ  شَمٜمٍُمُ

ظمي٤مًمٗمقا   قمٜمل: ٟمٗمس اعمًٚمٛملم اًم رٛميلم ًمٚم ي٤ميمٛملم طمٞميٜمام خيّميقهنؿ سمي٤مًمٚمقم ىميد

 طمٙمييييي٤مم اإلؾمييييي م طمٞميييييٜمام يًيييييٚمٙمق  ؾميييييٌٞمؾ شمٖمٞميييييػم نيييييذا اًمقويييييع اعم يييييز  اعم يييييٞمط 

؛ طمٞميي٨م  هنييؿ يٕمٚمٜمييق  شمٙمٗمييػم ¢سم٤معمًييٚمٛملم سم٤مًمٓمري٘ميي٦م اًمرييل ختيي٤مًمػ ـمري٘ميي٦م اًمرؾمييق  

طمٙم٤مم اعمًٚمٛملم، نذا  وًٓ، صمؿ يٕمٚمٜمق  وضمقب اخلروج قمٚمٞمٝمؿ صم٤مٟمٞم٤ًم، ومر٘مع نٜم٤م ومرٜمي٦م 

، طمٞمي٨م يٜمِميؼ اعمًيٚمٛمق  سمٕمْميٝمؿ قمٛمٞم٤مء صامء سمٙمامء سمٙمامء سملم اعمًٚمٛملم  ٟمٗمًٝمؿ

قميييغم سمٕميييض، ومٛميييٜمٝمؿ ونيييؿ نييي١مٓء اًميييذيـ  رشت  ًميييٞمٝمؿ، اًميييذيـ ئمٜميييق     شمٖميييػم نيييذا 

 اًمقوع اًمذًمٞمؾ اعمّمٞم٥م ًمٚمٛمًٚمٛملم  ٟمام شمٖمٞمػم  سم٤مخلروج قمغم او٤ميمٛملم.

صمؿ ٓ ي٘مػ إُمير قمٜميد نيذ  اعمِميٙمٚم٦م، و ٟميام شمرًيع وشمرًيع طمريك يّميٌ  اخلي   

 وٙم٤مم ذم ُمٕمز  قمـ نذا اخل  .سملم ن١مٓء اعمًٚمٛملم  ٟمٗمًٝمؿ، ويّمٌ  ا

سمد  اخل   ُمـ همٚمق سمٕمض اإلؾم ُمٞملم ذم ُمٕم٤مل٦م نذا اًمقاىميع إًميٞمؿ:  ٟميف ٓ سميد 

ُميييـ حم٤مرسمييي٦م اوٙمييي٤مم اعمًيييٚمٛملم اوٙمييي٤مم اعمًيييٚمٛملم إلصييي ح اًمقويييع، و ذا سمييي٤مُٕمر 

يٜم٘مٚم٥م  مم    ن١مٓء اعمًٚمٛملم ير ٤مصٛمق  ُمع اعمًٚمٛملم أظمريـ اًمذيـ يرو     

ًمييٞمؿ ًمييٞمس نييق سميي٤مخلروج قمييغم اويي٤ميمٛملم، و   يميي٤م  يم ييػمو  ُمييٜمٝمؿ ُمٕم٤مليي٦م اًمقاىمييع إ

ًمٙميـ نيؾ يٙمييق   ،يًير ٘مق  اخليروج قمٚميٞمٝمؿ سمًيي٥ٌم  هنيؿ ٓ  ٙمٛميق  سميام  ٟمييز  ا 

اًمٕم ج يمام ييزقمؿ ني١مٓء اًمٜمي٤مس نيؾ يٙميق   زاًمي٦م اًميذ  اًميذي  صي٤مب اعمًيٚمٛملم ُميـ 

  سمٕمْميٝمؿ اًمٙمٗم٤مر    ٟمٌد  سمٛم ٤ميمٛم٦م او٤ميمٛملم ذم سم د اإلؾم م ُمـ اعمًٚمٛملم وًميق  

 ٟمٕمرؼمنؿ ُمًٚمٛملم ضمٖمٗمراومٞملم يمام ي٘م٤م  ذم اًمٕمٍم او٤مرض؟

 نٜم٤م ٟم ـ ٟم٘مق :
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 أوردهووس دووعع ودووعع   وو ؿل

 

 

 

  س هؽذَّلل  وس دوعع توورد َّلل  ول 

ويييي٤م ٓ ؿمييييؽ ومٞمييييف    ُمقىمييييػ  قمييييداء اإلؾميييي م  صيييي٤مًم٦م ونييييؿ: اًمٞمٝمييييقد واًمٜمّميييي٤مره  

واعم طميييدة ُميييـ ظمييي٤مرج سمييي د اإلؾمييي م نيييؿ  ؿميييد سمييي  ؿميييؽ رضرًا ُميييـ سمٕميييض نييي١مٓء 

 ٙم٤مم اًمذي ٓ يرج٤موسمق  ُمع رهم٤ٌمت اعمًٚمٛملم     ٙمٛمقنؿ سمام  ٟمز  ا .او

ومامذا يًرٓمٞمع ن١مٓء اعمًٚمٛمق  و قمٜمل ـمروم٤ًم  و ضم٤مٟم٤ًٌم ُميٜمٝمؿ ونيؿ اًميذيـ يٕمٚمٜميق  

وضميييقب حم٤مرسمييي٦م اوييي٤ميمٛملم ُميييـ اعمًيييٚمٛملم؟ ُمييي٤مذا يًيييرٓمٞمع    يٗمٕميييؾ نييي١مٓء ًمقيمييي٤م  

يمام نيق اًمٕمي ج اًميذي  اخلروج قمغم اوٙم٤مم واضم٤ًٌم ىمٌؾ اًمٌدء سم٢مص ح ٟمٗمقؾمٜم٤م ٟم ـ

 ؟    ن١مٓء ٓ يًرٓمٞمٕمق     يٗمٕمٚمقا ؿمٞمئ٤ًم  ـم ىم٤ًم.اًمً م سمد  سمف اًمرؾمق  قمٚمٞمف

وا اًمٕمييي ج اًميييذي يٌرٖمقٟميييف ونيييق:    يٌيييدؤواًمقاىميييع  يميييؼم دًمٞميييؾ قميييغم ذًميييؽ، ُميييع    

يييي سمٛم ٤مرسميييي٦م اوُ  ٤مم اعمًييييٚمٛملم ٓ ي ٛميييير اًم ٛمييييرة اعمرضمييييقة؛ ٕ  اًمٕمٚميييي٦م يمييييام ىمٚميييي٧م رٟمٗميييي٤ًم ٙم 

، سميؾ وذم اعم ٙميقُملم  يْمي٤ًم، ومٕمٚميٞمٝمؿ اٞمٕمي٤ًم    يّميٚم قا ًمٞم٧ًم ذم او٤ميمٛملم وم٘مط

 ٟمٗمًٝمؿ، واإلص ح نذا ًمف سم ٨م رظمر ىمد شمٙمٚمٛمٜمي٤م قمٚمٞميف ُميرارًا وشمٙميرارًا، وىميد ٟميرٙمٚمؿ 

 ىمري٤ًٌم    ؿم٤مء ا  قمٜمف.

اعمٝمييؿ أ  اعمًييٚمٛمق  يمٚمٝمييؿ ُمرٗم٘مييق  قمييغم    ووييٕمٝمؿ  ُميير ٓ  ًييدو  قمٚمٞمييف، 

ٓ يٕمرومييف اإلؾميي م، ومٛمييـ  يييـ  وٓ يٖمٌٓمييق  قمٚمٞمييف، سمييؾ نييق ُمييـ اًمييذ  وانييقا  سم ٞميي٨م

 ٟمٌد ؟

نؾ يٙمق  اًمٌدء سمٛم ٤مرسم٦م او٤ميمٛملم اًمذيـ  ٙمٛمق  اعمًٚمٛملم؟  و يٙمق  اًمٌيدء 

سمٛم ٤مرسمي٦م اًمٙمٗميي٤مر  إمييلم، ُمييـ يمييؾ اًميٌ د؟  م يٙمييق  اًمٌييدء سمٛم ٤مرسميي٦م اًمييٜمٗمس إُميي٤مرة 

 سم٤مًمًقء؟

 ٟميييام سميييد  سم٢مصييي ح ٟمٗميييقس  وميييراد ُميييـ  ¢ُميييـ نٜمييي٤م بييي٥م اًمٌيييدء؛ ذًميييؽ ٕ  اًمٜمٌيييل 

 عمدقمقيـ ذم  و  دقمقة اإلؾم م، يمام ذيمرٟم٤م ذم  و  نذا اًمٙم م.اعمًٚمٛملم ا

سمييد ت اًمييدقمقة ذم ُمٙميي٦م صمييؿ اٟمر٘مٚميي٧م  مم اعمديٜميي٦م، صمييؿ سمييد ت اعمٜم٤موؿميي٦م سمييلم اًمٙمٗميي٤مر 
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واعمًٚمٛملم، صمؿ سملم اعمًٚمٛملم واًمروم، صمؿ سملم اعمًٚمٛملم ووم٤مرس، ونٙمذا يميام ىمٚمٜمي٤م 

 رٟمٗم٤ًم: اًمر٤مري  يٕمٞمد ٟمٗمًف.

ا ا  عمٕم٤ملي٦م نيذا اًمقاىميع إًميٞمؿ، وًميٞمس سمي٠م  وم٤مٔ  اعمًيٚمٛمق  قمٚميٞمٝمؿ    يٜمٍميو

 يٕم٤ملقا ضم٤مٟم٤ًٌم ٓ ي ٛمر اًم ٛمرة اعمرضمقة ومٞمٝم٤م ًمق اؾمرٓم٤مقمقا اًم٘مٞم٤مم هب٤م.

ُم٤م نق نذا ال٤مٟم٥م؟ حم٤مرسم٦م اوٙم٤مم اًمذيـ  ٙمٛمق  سمٖمػم ُم٤م  ٟمز  ا ، نذا  وٓ 

يميييام ىمٚمييي٧م رٟمٗمييي٤ًم، وٓ سميييد ُميييـ وىمٗمييي٦م ىمّميييػمة: هميييػم ُمًيييرٓم٤مع اًمٞميييقم     ييي٤مرب نييي١مٓء 

٤مم؛ ذًميييييؽ ٕ  نييييي١مٓء اوٙمييييي٤مم ًميييييق يمييييي٤مٟمقا يمٗمييييي٤مرًا يمييييي٤مًمٞمٝمقد واًمٜمّمييييي٤مره، ومٝميييييؾ اوٙمييييي

ٓ، إُمير ا٤مُمي٤ًم  اليقاب:اعمًٚمٛمق  اًمٞمقم يًيرٓمٞمٕمق  حم٤مرسمي٦م اًمٞمٝميقد واًمٜمّمي٤مره؟ 

يمام يم٤م  اعمًٚمٛمق  ذم اًمٕمٝمد اعمٙمل، يم٤مٟمقا ُمًرْمٕمٗملم،  ذٓء حم٤مرسملم، ُمٕميذسملم، 

ىمقة  ٓ  يامهنؿ اًمذي طمؾ ذم  ُم٘مرٚملم، عم٤مذا؟ ٕهنؿ يم٤مٟمقا وٕمٗم٤مء، ٓ طمق  نؿ وٓ

 .¢صدورنؿ سم٥ًٌم اشم٤ٌمقمٝمؿ ًمدقمقة ٟمٌٞمٝمؿ 

نٜمييي٤م آشمٌييي٤مع ُميييع اًمّميييؼم قميييغم إذه نيييق اًميييذي  صمٛمييير اًم ٛميييرة اعمرضميييقة اًمريييل ٟم يييـ 

ٟمٜمِمدن٤م اًمٞميقم، وميام نيق ؾميٌٞمؾ اًمقصيق   مم نيذ  اًم ٛميرة؟ ٟمٗميس اًمًيٌٞمؾ اًميذي ؾميٚمٙمف 

 اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م ُمع  ص ٤مسمف اًمٙمرام.

ٓ يًرٓمٞمع اعمًٚمٛمق  حم٤مرسم٦م اًمٙمٗم٤مر قمغم اظمر   و ٓوؿ، ومامذا  ذ  اًمٞمقم 

قمٚميٞمٝمؿ؟ قمٚميٞمٝمؿ    ي١مُمٜميقا سمي٤م  ورؾميقًمف طم٘مي٤ًم، وًمٙميـ اعمًيٚمٛملم اًمٞميقم يميام ىميي٤م  رب 

ـ  َ يْم ََر اًمٜم ٤مِس ٓ َيْٕمَٚمُٛمق َ ﴿اًمٕم٤معملم: 
 .[587]األعرا  ﴾َوًَمٙمِ

شمِمييٕمرو  ُمٕمييل  اؾميياًم، وًمٞمًييقا ُمًييٚمٛملم طم٘ميي٤ًم،  فمييٜمٙمؿ اعمًييٚمٛمق  اًمٞمييقم ُمًييٚمٛمق 

يي ذَ سم٤معم٘مّمييقد ُمييـ نييذا اًمٜمٗمييل، وًمٙمٜمييل  ُ  ْد َ وْمَٚمييَ  اعم١ُْْمُِمٜمُييقَ  ﴿ريمؿ سم٘مقًمييف شمٕميي٤ممم: يم  * ىَميي

ـَ ُنْؿ ذِم َص ِوِْؿ ظَم٤مؿِمُٕمقَ   ِذي ْٖمِق ُُمْٕمِرُوقَ  * اًم  ـِ اًمٚم  ـَ ُنْؿ قَم ِذي ْؿ * َواًم  ـَ نُي ِذي َواًم ي

٤مقِمُٚمقَ   ٤مِة وَميييي يَميييي ُروضِمٝمِ * ًمِٚمز  ْؿ ًمُِٗميييي ـَ ُنيييي ِذي يييي ٤مومُِٔمق َ َواًم  ٤م * ْؿ طَميييي ْؿ  ْو َُميييي غَم َ ْزَواضِمِٝميييي ٓ  قَميييي ِ 

ػْمُ َُمُٚمييييييقُِملمَ  ُْؿ هَميييييي ٢مهِن  ٧ْم َ ْياَمهُنُييييييْؿ وَميييييي ُؿ * َُمَٚمَٙميييييي َؽ ُنيييييي
ك َوَراَء َذًمِييييييَؽ وَم٠ُمْوًَمئِيييييي ـِ اسْمرََٖميييييي وَمَٛميييييي

٤مُدو َ  خلّميي٤م  وم٘مييط، ا ًمٌي٤مهمق  اًمٔميي٤معمق ، وميي٢مذا  ظميذٟم٤م نييذ ،  ي: ا[7-5]المؤمنددون ﴾اًْمٕمَي
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ٜم٦م نيييذ  اخلّمييي٤م   مم ريييي٤مت  ظميييره اًمريييل ومٞمٝمييي٤م ذيمييير ومل ٟمرٕميييد نيييذ  أيييي٤مت اعمرْميييٛم

ًميييٌٕمض اًمّميييٗم٤مت واخلّمييي٤م  اًمريييل مل شميييذيمر ذم نيييذ  أيييي٦م، ونيييل يمٚمٝمييي٤م شميييدور طميييق  

اًمٕمٛمييؾ سم٤مإلؾميي م، ومٛمييـ  ٘م٘ميي٧م نييذ  اًمّمييٗم٤مت اعمييذيمقرة ذم نييذ  أييي٤مت اعمرٚمييقة 

ُ ْوًَمئَِؽ ُنُؿ ﴿رٟمٗم٤ًم، وذم ري٤مت  ظمره،  وًمئؽ نؿ اًمذيـ ىم٤م  ا  قمزو ضمؾ ذم طم٘مٝمؿ: 

٤ما  .[8]األنفل: ﴾عم١ُْْمُِمٜمُقَ  طَم٘مم

ٓ.  ذ  ي٤م  ظمقاٟمٜم٤م ٓ شمْمٓمرسمقا، وٓ دمٝمٚمقا،  القاب:ومٝمؾ ٟم ـ ُم١مُمٜمق  طم٘م٤ًم؟ 

 وشمذيمروا ًمرٕمرومقا داءيمؿ ومرٕمرومقا دواءيمؿ.

 اعمًٚمٛمق  اًمٞمقم ًمٞمًقا ُم١مُمٜملم طم٘م٤ًم؛ ٕ  اإليام  اوؼ يرٓمٚم٥م اًمٕمٛمؾ سم٤موؼ.

ْد َ ومْ ﴿وميييٜم ـ اعمّميييٚملم اًمٞميييقم، نيييذ  اخلّميييٚم٦م:  ْؿ ذِم * َٚميييَ  اعم١ُْْمُِمٜمُيييقَ  ىَمييي ـَ ُنييي ِذي ييي اًم 

ُٕمق َ  ، نيؾ ٟم يـ ظم٤مؿميٕمق  ذم صي شمٜم٤م؟  ٟمي٤م ُمي٤م  شمٙمٚميؿ [6-5]المؤمندون ﴾َص ِوِْؿ ظَم٤مؿمِي

قميييـ وميييرد، اصمٜميييلم،  ًييي٦م، قمنمييية، ُم٤مرييي٦م، ُمييي٤مررلم،  ًميييػ،  ًمٗميييلم، ٓ، سميييؾ  شمٙمٚميييؿ قميييـ 

اعمًيييٚمٛملم قميييغم إىميييؾ اًميييذيـ يرًييي٤مءًمق ! ُمييي٤م نيييق اويييؾ عمييي٤م  صييي٤مب اعمًيييٚمٛملم؟ ٓ 

ٜمل  وًمئؽ اعمًٚمٛملم اًم نلم اًمٗم٤مؾم٘ملم، اًميذيـ ٓ اٛمٝميؿ رظميروؿ، و ٟميام اٛمٝميؿ  قم

ؿمٝمقاوؿ وسمٓمقهنؿ، ٓ،  ٟم٤م  شمٙمٚمؿ قمـ اعمًٚمٛملم اعمّمٚملم، ومٝميؾ ني١مٓء اعمّميٚمق ، 

يمجامقمي٦م  اليقاب:ىمد اشمّمٗمقا هبيذ  اًمّميٗم٤مت اعميذيمقرة ذم  و  ؾميقرة اعم١مُمٜميق ؟ 

 يم٠مُم٦م: ٓ.

  ذ :

 ترجو َّلللـجسة ومل تسؾك  سوسلؽفس

 

 

 

 إن َّلللسػقـة ال جتري عذ َّلللقوسس 

وميييي  سمييييد ُمييييـ اختيييي٤مذ إؾميييي٤ٌمب اًمرييييل نييييل ُمييييـ ايييي٤مم اًمًييييٜمـ اًمنمييييقمٞم٦م سمٕمييييد اًمًييييٜمـ  

 اًمٙمقٟمٞم٦م؛ طمرك يرومع رسمٜم٤م قمز وضمؾ نذا اًمذ  اًمذي را  قمٚمٞمٜم٤م اٞمٕم٤ًم.

 ٟم٤م ذيمرت نذ  إوص٤م  ُمـ صٗم٤مت اعم١مُمٜملم اعميذيمقرة ذم  و  نيذ  اًمًيقرة، 

ريل ذيمرٟمي٤م هبي٤م  ظمقاٟمٜمي٤م دارياًم ُمي٤م ييذيمر سمًيقء طمي٤م  ًمٙمـ نٜمي٤مح ذم إطم٤مديي٨م اًمٜمٌقيي٦م اًم
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اعمًٚمٛملم اًمٞمقم، و هنؿ ًميق شميذيمروا نيذا اًمًيقء ًمٙمي٤م  ُميـ اًمٕمي٤مر قمٚميٞمٝمؿ    يرًي٤مءًمقا: 

 عم٤مذا  ص٤مسمٜم٤م نذا اًمذ ؟ ٕهنؿ ىمد همٗمٚمقا قمـ خم٤مًمٗمرٝمؿ ًمنميٕم٦م ا .

 ذا شمٌيي٤ميٕمرؿ سم٤مًمٕمٞمٜميي٦م، و ظمييذشمؿ »ُمييـ شمٚمييؽ إطم٤مدييي٨م ىمقًمييف قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م: 

ٟم٤مب اًمٌ٘مر، وروٞمرؿ سم٤مًمزرع، وشمريمرؿ الٝم٤مد ذم ؾميٌٞمؾ ا ، ؾميٚمط ا  قمٚميٞمٙمؿ ذًٓ،  ذ

، نييييذا اوييييدي٨م شمٙمٚمٛميييي٧م قمٚمٞمييييف يم ييييػمًا، «ٓ يٜمزقمييييف قمييييٜمٙمؿ طمرييييك شمرضمٕمييييقا  مم ديييييٜمٙمؿ

 ذا شمٌييي٤ميٕمرؿ »ويم يييػمًا ضميييدًا، وذم ُمٜم٤مؾمييي٤ٌمت قمدييييدة، و ٟميييام  ٟمييي٤م  ىميييػ وم٘ميييط قمٜميييد ىمقًميييف: 

وٓ  ريد  يْم٤ًم     دظمؾ ومٞمٝمي٤م، ومٝميؾ ُميٜمٙمؿ  ، اًمٕمٞمٜم٦م ٟمقع ُمـ إقمام  اًمرسمقي٦م،«سم٤مًمٕمٞمٜم٦م

ُمـ بٝمؾ شمٕم٤مُمؾ اعمًٚمٛملم سم٠مٟمقاع ُمـ اًمرسم٤م؟ ونذ  اًمٌٜمقح اًمرسمقي٦م ىم٤مرٛم٦م قميغم ؾمي٤من 

وىمدم ذم يمؾ سم د اإلؾم م، وُمٕميؽم  ومٞمٝمي٤م سمٙميؾ إٟمٔمٛمي٦م اًم٘م٤مرٛمي٦م ذم سمي د اإلؾمي م، 

و قمييييييقد وميييييي٠مىمق : ًمييييييٞمس وم٘مييييييط ُمييييييـ اوٙميييييي٤مم سمييييييؾ وُمييييييـ اعم ٙمييييييقُملم؛ ٕ  نيييييي١مٓء 

نؿ اًمذيـ يرٕم٤مُمٚمق  ُمع نذ  اًمٌٜمقح، ونؿ اًمذيـ ًمق ٟمقىمِمقا وىمٞمؾ نؿ: اعم ٙمقُملم 

درنيييؿ رسمييي٤م ي٠ميمٚميييف » ٟميييرؿ شمٕمٚمٛميييق     اًمرسمييي٤م طميييرام، و   إُمييير يميييام ىمييي٤م  قمٚمٞميييف اًمًييي م: 

 .«اًمرضمؾ  ؿمد قمٜمد ا  قمز وضمؾ ُمـ ؾم٧م وصم صملم زٟمٞم٦م

 عم٤مذا ي٤م  ظمل شمرٕم٤مُمؾ سم٤مًمرسم٤م؟ سمٞم٘مق  ًمؽ: ؿمق سمدٟم٤م ٟمًقي؟ سمدٟم٤م ٟمٕمٞمش.

 ٦م ُم٤م ن٤م قم ىم٦م سم٤موٙم٤مم  ن٤م قم ىم٦م ىمٌؾ اوٙم٤مم سم٤معم ٙمقُملم. ذ  اًم٘مْمٞم

اعم ٙمقُمق  نؿ ذم طم٘مٞم٘م٦م  ُمرنؿ يٚمٞمؼ هبؿ ُم ؾ ن١مٓء اوٙم٤مم، ويمام ي٘مقًمق : 

 دود اخلؾ ُمٜمف ومٞمف، دود اخلؾ ُمٜمف ومٞمف.

نييي١مٓء اوٙمييي٤مم ُمييي٤م ٟمزًميييقا قمٚمٞمٜمييي٤م ُميييـ اعميييري ، و ٟميييام ٟمٌٕميييقا ُمٜمييي٤م وومٞمٜمييي٤م، ومييي٢مذا  ردٟمييي٤م 

ذًميييؽ سمييي٠م  ٟمٕمٚميييـ اويييرب اًمِميييٕمقاء قميييغم طمٙم٤مُمٜمييي٤م، و   صييي ح  ووييي٤مقمٜم٤م ومييي  يٙميييق  

ٟمٜمًييك  ٟمٗمًييٜم٤م، وٟم ييـ ُمييـ ايي٤مم ُمِمييٙمٚم٦م اًمقوييع اًم٘ميي٤مرؿ اًمٞمييقم ذم اًمٕميي٤ممل اإلؾميي ُمل، 

سميييذًمؽ ٟم يييـ ٟمٜمّمييي  اعمًيييٚمٛملم    يٕميييقدوا  مم دييييٜمٝمؿ، و   يٓمٌ٘ميييقا ُمييي٤م قمروميييق  ُميييـ 

 .[9-8]الروم ﴾سمِٜمٍَْمِ ا  ِ* َوَيْقَُمئٍِذ َيْٗمَرُح اعم١ُْْمُِمٜمُق َ ﴿ديٜمٝمؿ: 



 اجلهاد ------------------------------------------------------------- األلباىي يف امليهججامع تراث العالمة 

77 

يمييؾ اعمِميي٤ميمؾ اًم٘م٤مرٛميي٦م اًمٞمييقم واًمرييل ييير ٛمس سمٕمييض اًمِميي٤ٌمب وي٘مييق : ُميي٤م اًمٕمٛمييؾ؟ 

ؾميييقاء ىمٚمٜمييي٤م ُمييي٤م نيييق سمج٤مٟمٌٜمييي٤م ُميييـ اعمّميييٞم٦ٌم اًمريييل طمٚمييي٧م ذم اًمٕمييي٤ممل اإلؾمييي ُمل واًمٕمييي٤ممل 

اًمٕميرن، ونيق اطمير   اًمٞمٝميقد ًمٗمٚمًيٓملم،  و ىمٚمٜمي٤م ُمي  ً حم٤مرسمي٦م اًمّميٚمٞمٌٞملم ًمٚمٛمًيٚمٛملم 

ذم .. ذم  مم رظميييييير اًمييييييٌ د ذم  رشمػمييييييي٤م وذم اًمّمييييييقُم٤م ، ذم اًمٌقؾميييييي٦م وانرؾمييييييؽ.. 

 اعمٕمرووم٦م اًمٞمقم.

٩م سم٤مًمٕم٤مـمٗمي٦م، و ٟميام شمٕمي٤مًم٩م سمي٤مًمٕمٚمؿ واًمٕمٛميؾ: ٤مًمَ ٕمَي نذ  اعمِم٤ميمؾ يمٚمٝم٤م ٓ يٛمٙميـ    شمُ 

وَ   ِمَم قَم٤ممِلِ اًْمَٖمٞم٥ِْم ﴿ دُّ ه ا  ُ قَمَٛمَٚمُٙمْؿ َوَرؾُمقًُمُف َواعم١ُْْمُِمٜمُقَ  َوؾَمؽُمَ ػَمَ ًَ َوىُمِؾ اقْمَٛمُٚمقا وَم

َٝم٤مَدِة وَمُٞمٜمٌَ ُئٙمُ  ، وىمؾ اقمٛمٚمقا أ  ٟم٘مػ قمٜمد نذ  [569]التوبة ﴾ْؿ سمِاَم يُمٜمُرْؿ شَمْٕمَٛمُٚمق َ َواًمِم 

يم ييػمة، ويم ييػمة ضمييدًا،  ًمٞمييقم ذم اًمًيي٤مطم٦م اإلؾميي ُمٞم٦م ًمييف صييقراًمٜم٘مٓميي٦م، اًمٕمٛمييؾ ًمإلؾميي م ا

وذم ا٤مقميي٤مت و طمييزاب ُمرٕمييددة، واو٘مٞم٘ميي٦م    نييذ  إطمييزاب ُمييـ ُمِمييٙمٚم٦م اًمٕميي٤ممل 

ٕمْميٝمؿ، سمٕمْميٝمؿ ييره    اعمِمييٙمٚم٦م اإلؾمي ُمل اًمريل شمٙميؼم اعمِميٙمٚم٦م  يم ير ويي٤م يراني٤م سم

اطميير   اًمٞمٝمييقد ًمٗمٚمًييٓملم،    اعمِمييٙمٚم٦م ُميي٤م ذيمرٟميي٤م  رٟمٗميي٤ًم: حم٤مرسميي٦م اًمٙمٗميي٤مر ًمٙم ييػم ُمييـ 

اًمٌ د اإلؾم ُمٞم٦م و نٚمٝم٤م، ٓ، ٟم ـ ٟم٘مق : اعمِمٙمٚم٦م  يميؼم و ىميقه: شمٗميرن اعمًيٚمٛملم، 

َوٓ ﴿اعمًييٚمٛمق   ٟمٗمًييٝمؿ ُمرٗمرىمييق  ؿمييٞمٕم٤ًم و طمزاسميي٤ًم ظميي   ىمييق  ا  شمٌيي٤مرح وشمٕميي٤ممم: 

يمِلَم شَمُٙمقُٟمق ـَ اعمُْنْمِ َدْاِْؿ * ا ُِم ْزٍب سمِياَم ًمَي ىُمقا ِديٜمَُٝمْؿ َويَم٤مُٟمقا ؿِمٞمًَٕم٤م يُمؾُّ طمِي ـَ وَمر  ِذي ـَ اًم  ُِم

ق َ  ، أ  الامقميي٤مت اإلؾميي ُمٞم٦م خمرٚمٗمييق  ذم ـمري٘ميي٦م ُمٕم٤مليي٦م [76-75]الددروم ﴾وَمِرطُميي

اعمِمٙمٚم٦م اًمرل يِمٙمق ُمٜمٝم٤م يمؾ الامقمي٤مت اإلؾمي ُمٞم٦م، و نيل: اًميذ  اًميذي را  قميغم 

 لم، و يمٞمػ اًمًٌٞمؾ ًمٚم  ص ُمٜمف؟اعمًٚمٛم

نٜميي٤م ـمييرن: اًمٓمري٘ميي٦م إومم ونييل اًمٓمري٘ميي٦م اعميي غم اًمرييل ٓ صميي٤مين نيي٤م، ونييل اًمرييل 

ٟمييييدقمق  ًمٞمٝميييي٤م داريييياًم  سمييييدًا، ونييييل: ومٝمييييؿ اإلؾميييي م ومٝميييياًم صيييي ٞم ٤ًم، وشمٓمٌٞم٘مييييف، وشمرسمٞميييي٦م 

، يمييام ذيمرٟميي٤م ¢اعمًييٚمٛملم قمييغم نييذا اإلؾميي م اعمّمييٗمك، شمٚمييؽ نييل ؾمييٜم٦م رؾمييق  ا  

، ومرؾمق  ا  سميد  سم٠مصي ٤مسمف    دقمي٤منؿ  مم اإلييام  سمي٤م  ورؾميقًمف، وٟمذيمر داراًم و سمداً 

   قمٚمٛمٝمييييؿ سم٠مطمٙميييي٤مم اإلؾميييي م، و ُمييييرنؿ سمرٓمٌٞم٘مٝميييي٤م. وطمٞمييييٜمام يميييي٤مٟمقا يِمييييٙمق   ًمٞمييييف ُميييي٤م 
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يّميٌٝمؿ ُمييـ فمٚمييؿ اعمنميييملم وشمٕمييذيٌٝمؿ  يي٤منؿ يميي٤م  ييي٠مُمرنؿ سم٤مًمّمييؼم ييي٠مُمرنؿ سم٤مًمّمييؼم، 

 يي٤مرب اعم١مُمٜمييق  و هنيي٤م نٙمييذا ؾمييٜم٦م ا  ذم ظمٚم٘مييف:     يي٤مرب اوييؼ سم٤مًم٤ٌمـمييؾ، و   

 سم٤معمنميملم ونٙمذا.

 وم٤مًمٓمري٘م٦م إومم عمٕم٤مل٦م نذا إُمر اًمقاىمع نق: اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًم .

نٜميييي٤مح طمريميييي٤مت ودقمييييقات  ظمييييره، يمٚمٝميييي٤م شمٚمر٘مييييل قمييييغم ظميييي   اًمٓمري٘ميييي٦م إومم 

واعميي غم، واًمرييل ٓ صميي٤مين نيي٤م، ونييل اشمريمييقا اإلؾميي م أ  ضم٤مٟمٌيي٤ًم ُمييـ طمٞميي٨م وضمييقب 

ٕمٛمؾ سمف، إُمر أ   نؿ ُمـ نذا إُمر ونق:    ٟمرجٛمع ومٝمٛمف، وُمـ طمٞم٨م وضمقب اًم

 و   ٟمرقطمد قمغم حم٤مرسم٦م اًمٙمٗم٤مر.

 ؾمٌ ٤م  ا ! يمٞمػ يٛمٙمـ حم٤مرسم٦م اًمٙمٗم٤مر سمدو  ؾم ح؟!

يميييؾ  ٟمًييي٤م  قمٜميييد  ذرة ُميييـ قم٘ميييؾ: ]يٕمٚمؿن ٟميييف  ذا مل يٙميييـ ًميييف ؾمييي ح ُمييي٤مدي ومٝميييق ٓ 

 يًرٓمٞمع     ٤مرب قمدو ، اعمًٚم  ًمٞمس سمً ح ُم٤مدي، سمؾ سم٠مؾمٚم ٦م ُم٤مدي٦م.

٢مذا  ردٟمييي٤م     ييي٤مرب قميييدو  نيييذا اعمًيييٚم ، ونيييق هميييػم ُمًيييٚم ، ُمييي٤مذا ي٘مييي٤م  ًميييف؟! ومييي

طم٤مرسمييييف طم٤مرسمييييف دو     شمرًييييٚم ؟  م شمًييييٚم  صمييييؿ طميييي٤مرب؟ ٓ ظميييي   ذم اعمًيييي٠مًم٦م:    

شمًييٚم  صمييؿ طميي٤مرب، نييذا ُمييـ اًمٜم٤مطمٞميي٦م اعم٤مدييي٦م، ًمٙمييـ ُمييـ اًمٜم٤مطمٞميي٦م اعمٕمٜمقييي٦م:  الييقاب:

ٓ يٛمٙمٜمٜمي٤م    ٟم ي٤مرب  إُمر  نؿ سمٙم ػم ُمـ نذا:  ذا  ردٟم٤م    ٟم ٤مرب اًمٙمٗم٤مر ومًق 

اًمٙمٗمييي٤مر سمييي٠م  ٟميييدع اإلؾمييي م ضم٤مٟمٌييي٤ًم؛ ٕ  نيييذا ظمييي   ُمييي٤م  ُمييير ا  قميييز وضميييؾ ورؾميييقًمف 

ييي ﴿اعمييي١مُمٜملم ذم ُم يييؾ ريييي٤مت يم يييػمة ُمٜمٝمييي٤م: ىمقًميييف شمٕمييي٤ممم:  ل * َواًْمَٕمٍْمِ ٤مَ  ًَمِٗمييي ييي ًَ  ِ   اإِلٟم

يييييييي  ْقا سمِيييييييي٤مْوَؼ  * ظُمْنٍ ٤مِو٤َمِت َوشَمَقاَصيييييييي يييييييي ـَ رَُمٜمُييييييييقا َوقَمِٛمُٚمييييييييقا اًمّم  ِذي يييييييي ٓ  اًم  ْقا  ِ َوشَمَقاَصيييييييي

ؼْمِ  .    اإلٟم٤ًم  ًمٗمل ظمني ٟم يـ أ  سمي  ؿميؽ ذم ظمني، عمي٤مذا؟ [7-5]العصر ﴾سم٤ِمًمّم 

٤مَ  ًَمِٗمل ظُمْنٍ ﴿ٕٟمٜم٤م مل ٟم٠مظمذ سمام ذيمر ا  قمز وضمؾ ُمـ آؾمر ٜم٤مء طملم ىم٤م :  ًَ  ِ   اإِلٟم

ْقا سمِييييييييييييي٤مْوَؼ  َوشَمقَ *  ٤مِو٤َمِت َوشَمَقاَصييييييييييييي ييييييييييييي ـَ رَُمٜمُيييييييييييييقا َوقَمِٛمُٚميييييييييييييقا اًمّم  ِذي ييييييييييييي ٓ  اًم  ْقا  ِ اَصييييييييييييي

ؼْمِ  ييي ، ٟم ييييـ أ  ٟم٘ميييق : رُمٜمييي٤م سمييي٤م  ورؾمييييقًمف، ًمٙميييـ طمٞميييٜمام ٟمييييدقمق [7-6]العصدددر ﴾سم٤ِمًمّم 

اعمًييٚمٛملم اعمر ييزسملم اعمرجٛمٕميييلم، اعمرٙمرٚمييلم قمييغم ظمييي   دقمييقة اوييؼ: اًمرضميييقع 
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 مم اًمٙمريييي٤مب واًمًييييٜم٦م ي٘مقًمييييق : نييييذا ٟمدقمييييف أ  ضم٤مٟمٌيييي٤ًم، إُميييير إنييييؿ نييييق حم٤مرسميييي٦م 

 اًمٙمٗم٤مر، ومٜم٘مق : سمً ح  م سمدو  ؾم ح؟

سمد ُمـ ؾم طملم: اًمً ح إو : اًمًي ح اعمٕمٜميقي، ونيؿ ي٘مقًميق : أ  دقميقا ٓ

نذا اًمً ح اعمٕمٜمقي ضم٤مٟم٤ًٌم وظمذوا سم٤مًمً ح اعم٤مدي، صمؿ ٓ ؾمي ح ُمي٤مدي؛ ٕ  نيذا 

ؿ هبيي٤م أ ، ًمييٞمس وم٘مييط ُمييـ اًمٙمٗميي٤مر َٙميي  ْ همييػم ُمًييرٓم٤مع سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمألوويي٤مع اًمرييل ٟم ييـ ٟمُ 

ذيـ  ٙمٛمقٟمٜميي٤م، ومييٜم ـ ٓ اعم ٞمٓمييلم سمٜميي٤م ُمييـ يمييؾ ضم٤مٟميي٥م، سمييؾ وُمييـ سمٕمييض اوٙميي٤مم اًميي

 ٟمًرٓمٞمع اًمٞمقم رهمؿ  ٟمقومٜم٤م    ٟم٠مظمذ سم٤مٓؾمرٕمداد سم٤مًمً ح اعم٤مدي، نذا ٓ ٟمًرٓمٞمٕمف.

ومٜم٘ميييييق : ٟمرييييييد    ٟم ييييي٤مرب سم٤مًمًييييي ح اعمييييي٤مدي، ونيييييذا ٓ ؾميييييٌٞمؾ  ًمٞميييييف، واًمًييييي ح 

ُ﴿اعمٕمٜمقي اًمذي نق سم٠ميديٜم٤م:  ٓ  ا   َف  ِ ُف ٓ  ًِمَي ٤مقْمَٚمْؿ َ ٟم ي ، اًمٕمٚميؿ صميؿ اًمٕمٛميؾ [59]محمد  ﴾ومَي

سمٙمؾ سم٤ًمـم٦م ُمرٜم٤منٞم٦م: دقمقا نذا ضم٤مٟم٤ًٌم، نذا ُمًرٓم٤مع  فذم طمدود ُم٤م ٟمًرٓمٞمع نذا ٟم٘مقًم

وٟميييييي١مُمر سمؽميمييييييف ضم٤مٟمٌيييييي٤ًم، وذاح همييييييػم ُمًييييييرٓم٤مع ومٜم٘مييييييق : بيييييي٥م    ٟم يييييي٤مرب، وسمييييييامذا 

؟! ظمنييٟم٤م اًمًيي طملم ُمٕميي٤ًم: اًمًيي ح اعمٕمٜمييقي اًمٕمٚمٛمييل ٟم٘مييق : ٟم١مضمٚمييف؛ ٕٟمييف ٟم يي٤مرب

ٌ٘مٞمٜميي٤م ظمراسميي٤ًم ي٤ٌمسميي٤ًم وييٕمٗم٤مء ذم ًمييٞمس نييذا وىمرييف وزُم٤مٟمييف. اًمًيي ح اعميي٤مدي: ٓ ٟمًييرٓمٞمٕمف وم

 اًمً طملم: اعمٕمٜمقي واعم٤مدي.

إو : نيؾ  ٟمقر: ونيق قمٝميد اًمرؾميق  قمٚمٞميف اًمًي م ذا رضمٕمٜم٤م  مم اًمٕمٝمد إو  إ

ٓ سمامذا  ذ  يم٤م  ُمٗمري٤مح اًمٜمٍمي: اًمًي ح اعمي٤مدي  القاب:يم٤م  قمٜمد  ؾم ح ُم٤مدي؟ 

اًميدقمقة ذم ُم يؾ   م اًمً ح اعمٕمٜمقي؟ ٓ ؿمؽ  ٟمف يم٤م  اًمً ح اعمٕمٜمقي، وسمف سمد ت

ُ﴿شمٚمؽ أي٦م:  ٓ  ا   َف  ِ ُف ٓ  ًِمَي ،  ذ  اًمٕمٚميؿ ىمٌيؾ يميؾ يشء، اًمٕمٚميؿ [59]محمد  ﴾وَم٤مقْمَٚمْؿ َ ٟم ي

سم٤مإلؾم م ىمٌؾ يمؾ يشء، صمؿ شمٓمٌٞميؼ نيذا اإلؾمي م ذم طميدود ُمي٤م ٟمًيرٓمٞمع. ٟمًيرٓمٞمع    

ٟمٕمر  اًمٕم٘مٞمدة اإلؾم ُمٞم٦م اًمّم ٞم ٦م ـمٌٕم٤ًم، ٟمًرٓمٞمع    ٟمٕمير  اًمٕمٌي٤مدات اإلؾمي ُمٞم٦م، 

ٓمٞمع    ٟمٕمر  إطمٙم٤مم اإلؾم ُمٞم٦م، ٟمًرٓمٞمع    ٟمٕمر  اًمًيٚمقح اإلؾمي ُمل، نيذ  ٟمًر

إؿمييييٞم٤مء يمٚمٝميييي٤م ُمييييع  هنيييي٤م ُمًييييرٓم٤مقم٦م ومجامنييييػم اعمًييييٚمٛملم سميييي٠مطمزاهبؿ وشمٙميييير وؿ نييييؿ 

ُمٕمروق  قمٜمٝم٤م صميؿ ٟمروميع  صيقاشمٜم٤م قم٤مًمٞمي٦م: ٟمرييد الٝمي٤مد،  ييـ الٝمي٤مد؟ ُمي٤م دام اًمًي ح 

ٟم ييـ ًمييق وضمييدٟم٤م اًمٞمييقم ا٤مقميي٦م إو  ُمٗم٘مييقد، واًمًيي ح اًم يي٤مين همييػم ُمقضمييقد سم٠ميييديٜم٤م؟ 
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ُمـ اعمًٚمٛملم ُمرٙمرٚملم طم٘م٤ًم قمغم اإلؾم م اًمّم ٞم ، وـمٌ٘مق  شمٓمٌٞم٘م٤ًم ص ٞم ٤ًم؛ ًمٙمـ 

وا ﴿ٓ ؾميي ح ُميي٤مدي قمٜمييدنؿ، نيي١مٓء ييي٠مشمٞمٝمؿ  ُميير  شمٕميي٤ممم ذم أييي٦م اعمٕمرووميي٦م:  دُّ َوَ قِميي

دُ  ٌُيييييييييقَ  سمِيييييييييِف قَمييييييييي ٤مِط اخْلَٞمْيييييييييِؾ شُمْرِن ـْ ِرسَمييييييييي
ٍة َوُِمييييييييي ق  ـْ ىُمييييييييي

رََٓمْٕمُرْؿ ُِمييييييييي ٤م اؾْمييييييييي ييييييييْؿ َُمييييييييي و  ا  ِ َنُي

يُمؿْ  ، ًمق يم٤م  قمٜمدٟم٤م اًمً ح إو  اعمٕمٜمقي ومٜم ـ خم٤مـمٌق  هبذا [6:]األنفل: ﴾َوقَمُدو 

ٓ؛ ٕٟمٜم٤م مل  القاب:اإلقمداد اعم٤مدي، ومٝمؾ ٟم ٤مرب  ذ مل يٙمـ قمٜمدٟم٤م  قمداد ُم٤مدي؟ 

ٟم ٘مييؼ نييذ  أييي٦م اًمرييل شم٠مُمرٟميي٤م سم٤مإلقمييداد اعميي٤مدي، ومييام سم٤مًمٜميي٤م يمٞمييػ ٟمًييرٓمٞمع    ٟم يي٤مرب 

اًمًيييي طملم: اعمٕمٜمييييقي واعميييي٤مدي؟ اعميييي٤مدي أ  ٓ ٟمًييييرٓمٞمٕمف،  وٟم ييييـ ُمٗمٚمًييييق  ُمييييـ

ٓ  ُوؾْمَٕمَٝم٤م﴿اعمٕمٜمقي: ٟمًرٓمٞمٕمف،  ذ   ٤م  ِ ًً ، اشم٘مقا ا  ُم٤م [:68]البقرة ﴾ٓ ُيَٙمٚم ُػ ا  ُ َٟمْٗم

 اؾمرٓمٕمرؿ، وم٤مًمذي شمًرٓمٞمٕمف أ  نق: اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًم .

ص أ  ومي٠مىمق : ًمٞمًي٧م خلَي  ُ ًمٕمكم  ـمٚم٧م ذم القاب  يم ر ُمـ اًم زم، ًمٙمٜمل  ٟمي٤م 

ُمييع إؾمييػ اًمِمييديد ُمييـ اٚميي٦م  فُمِمييٙمٚم٦م اعمًييٚمٛملم ذم ومٚمًييٓملم وم٘مييط ييي٤م  ظمقاٟميي٤م؛ ٕٟميي

آٟم راومييي٤مت اًمريييل شمّميييٞم٥م اعمًيييٚمٛملم اًمٞميييقم:  هنيييؿ خيييي٤مًمٗمق  قمٚمٛمٝميييؿ قمٛمييي ً. طمٞميييٜمام 

ٟمرٙمٚمؿ قمـ اإلؾم م وقميـ اًميقـمـ اإلؾمي ُمل ٟم٘ميق : يميؾ اًميٌ د اإلؾمي ُمٞم٦م نيل وـميـ 

 وقمجٛمل، ُمي٤م ذم وميرن ُمي  ً سميلم طمجي٤مزي و ردين ًمٙمؾ ُمًٚمؿ، ُم٤م ذم ومرن سملم قمرن

وُمٍمييييي و مم رظميييير ، ًمٙمييييـ نييييذ  اًمٗمييييرون قمٛمٚمٞميييي٤ًم ُمقضمييييقدة، نييييذ  اًمٗمييييرون قمٛمٚمٞميييي٤ًم 

ُمقضميييقدة ًميييٞمس وم٘ميييط ؾمٞم٤مؾميييٞم٤ًم، ومٝميييذا  هميييػم ُمًيييرٖمرب  سميييدًا، ًمٙميييـ ُمقضميييقد طمريييك قمٜميييد 

 اإلؾم ُمٞملم.

ُم  ً: دمد سمٕميض اًميدقم٤مة اإلؾمي ُمٞملم ارٛميق  سمٗمٚمًيٓملم صميؿ ٓ اٛمٝميؿ ُمي٤م يّميٞم٥م 

ًييييٚمٛملم أظمييييريـ ذم اًمييييٌ د إظمييييره، ُميييي  ً طمٞمييييٜمام يم٤مٟميييي٧م اوييييرب ىم٤مرٛميييي٦م سمييييلم اعم

اعمًييٚمٛملم إومٖميي٤م ، وسمييلم اًمًييقومٞم٧م و ذٟميي٤مهبؿ ُمييـ اًمِمييٞمققمٞملم يميي٤م  نٜميي٤مح طمييزب  و 

 طميييييييزاب  ؾمييييييي ُمٞم٦م ٓ ارٛميييييييق  هبيييييييذ  اويييييييرب اًم٘م٤مرٛمييييييي٦م سميييييييلم اعمًيييييييٚمٛملم إومٖمييييييي٤م  

 و ُمييييي٤م ؿمييييي٤مسمف واًمِميييييٞمققمٞملم، عمييييي٤مذا؟ ٕ  نييييي١مٓء ًمٞمًيييييقا ُمييييي  ً ؾميييييقريلم  و ُمٍمييييييلم 

ذًمييؽ. ذ  اعمِمييٙمٚم٦م أ  ًمٞمًيي٧م حمّمييقرة ذم ومٚمًييٓملم وم٘مييط، سمييؾ شمٕمييدت  مم سميي د 

 ؾم ُمٞم٦م يم يػمة، ومٙمٞميػ ٟمٕمي٤مًم٩م نيذ  اعمِميٙمٚم٦م اًمٕم٤مُمي٦م؟ سمي٤مًم٘مقشملم: اعمٕمٜمقيي٦م واعم٤مديي٦م، 

سميييامذا ٟمٌيييد ؟ ٟمٌيييد  ىمٌيييؾ يميييؾ يشء سمييي٤مٕنؿ ومييي٤مٕنؿ، وسم ٤مصييي٦م  ذا يمييي٤م  إنيييؿ ُمٞمًيييقرًا 

ومٝمياًم صي ٞم ٤ًم وشمٓمٌٞم٘ميف شمٓمٌٞم٘مي٤ًم صي ٞم ٤ًم، صميؿ ونق: اًمً ح اعمٕمٜميقي: ومٝميؿ اإلؾمي م 
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 اًمً ح اعم٤مدي  ذا يم٤م  ُمٞمًقرًا.

اًمٞمييييقم ُمييييع إؾمييييػ اًمِمييييديد اًمييييذي وىمييييع ذم  ومٖم٤مٟمًيييير٤م : إؾمييييٚم ٦م اًمرييييل طميييي٤مرب 

اعمًييٚمٛمق  اعم٤مدييي٦م، إؾمييٚم ٦م اعم٤مدييي٦م اًمرييل طميي٤مرب اعمًييٚمٛمق  هبيي٤م اًمِمييٞمققمٞملم، نييؾ 

 يم٤مٟم٧م  ؾمٚم ٦م  ؾم ُمٞم٦م؟

ذ  ٟم يييـ أ  ُميييـ ٟم٤مطمٞمييي٦م اًمًييي ح اعمييي٤مدي ٓ، يم٤مٟمييي٧م  ؾميييٚم ٦م همرسمٞمييي٦م،   اليييقاب:

ُمًرٕمٌدو ، ًمق  ردٟم٤م    ٟم ٤مرب ويمٜم٤م  ىمقي٤مء ُميـ طمٞمي٨م اًم٘ميقة اعمٕمٜمقيي٦م،  ذا  ردٟمي٤م    

ٟم ٤مرب سم٤مًمً ح اعم٤مدي ومٜم ـ سم ٤مضم٦م  مم    ٟمًرقرد نذا اًمً ح  ُم٤م سمي ٛمـ، و ُمي٤م 

سم٤معمٜم ٦م،  و يشء ُم٘م٤مسمؾ يشء يمام شمٕمٚمٛمق  اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٖمرسمٞمي٦م اًمٞميقم قميغم طميد اعم يؾ 

اًمٕميي٤مُمل: طمييؽ زم ٕطمييؽ ًمييؽ، يٕمٜمييل  ي دوًميي٦م أ  طمرييك سميي٤مًم ٛمـ ٓ شمٌٞمٕمييؽ اًمًيي ح 

 ٓ ُم٘م٤مسميييؾ شمٜمييي٤مزٓت، شمرٜمييي٤مز   ٟمييي٧م  اييي٤م اًمِميييٕم٥م اعمًيييٚمؿ ُم٘م٤مسميييؾ نيييذا اًمًييي ح اًميييذي 

 شمدومع صمٛمٜمف  يْم٤ًم.

وم٢مذ  ي٤م  ظمقاٟمٜم٤م إُمر ًمٞمس يمام ٟمرّمقر قم٤ٌمرة قمـ: مح٤مؾم٤مت وطمرارات اًمِمي٤ٌمب 

ذم  روٝم٤م، ٓ  صمر ن٤م  ـم ىم٤ًم.  ظمػمًا  ىمق :  وصمقرات يمرهمقة اًمّم٤مسمق  شم قر صمؿ ختقر

قًُمفُ ﴿ ْؿ َوَرؾُمييي ه ا  ُ قَمَٛمَٚمُٙمييي ػَمَ ييي ًَ ِؾ اقْمَٛمُٚميييقا وَم  مم رظمييير أيييي٦م، ًمٙميييـ  [569]التوبدددة ﴾َوىُمييي

 يمييرر:    اًمٕمٛمييؾ ٓ يٜمٗمييع  ٓ  ذا يميي٤م  ُم٘مروٟميي٤ًم سميي٤مًمٕمٚمؿ اًمٜميي٤مومع، واًمٕمٚمييؿ اًمٜميي٤مومع  ٟمييام نييق: 

 ٞمؿ رمحف ا :ىم٤م  ا ، ىم٤م  رؾمق  ا ، يمام ىم٤م  اسمـ اًم٘م

 َّلللعؾوووم  وووسا َّلل   وووسا ردووووله

 

 

 

  ووسا َّلللاوو س ة لووقس  سل ؿو ووه 

 
  س َّلللعؾم كاسك لؾخالف دوػسهةً 

 

  ووا َّلللردوووا و ووا رأي  ؼقووه 

 
ُمّميييٞم٦ٌم اًمٕمييي٤ممل اإلؾمييي ُمل اًمٞميييقم ُمّميييٞم٦ٌم  ظمٓمييير وىميييد يًيييرٜمٙمر سمٕمْميييٙمؿ نٜمييي٤م اًميييذي 

ُمّمييٞم٦ٌم   ىمقًمييف ُمّمييٞم٦ٌم اًمٕميي٤ممل اإلؾميي ُمل اًمٞمييقم  ظمٓميير ُمييـ اطميير   اًمٞمٝمييقد ًمٗمٚمًييٓملم،

اًمٕم٤ممل اإلؾم ُمل ذم اًمٞمقم  هنؿ وٚمقا ؾميقاء اًمًيٌٞمؾ،  هنيؿ ُمي٤م قمروميقا اإلؾمي م اًميذي 

 سمف شمر ٘مؼ ؾمٕم٤مدة اًمدٟمٞم٤م و أظمرة ُمٕم٤ًم.

و ذا قمييييييي٤مش اعمًيييييييٚمٛمق  ذم سمٕميييييييض اًمٔميييييييرو   ذٓء ُمْميييييييٓمٝمديـ ُميييييييـ اًمٙمٗمييييييي٤مر 

واعمنميملم، وىمرٚمقا وصٚمٌقا، صمؿ ُم٤مشمقا، وم  ؿمؽ  هنؿ ُم٤مشمقا ؾمٕمداء، وًمق قم٤مؿميقا ذم 
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  ذٓء ُمْمٓمٝمديـ.اًمدٟمٞم٤م 

 ُم٤م ُمـ قم٤مش قمزيزًا ذم اًمدٟمٞم٤م ونق سمٕمٞمد قمـ ومٝمؿ اإلؾم م يمام  راد  ا  قمز وضمؾ 

 ورؾمقًمف ومٝمق ؾمٞمٛمقت ؿم٘مٞم٤ًم، و   قم٤مش ؾمٕمٞمدًا ذم اًمٔم٤منر.

 ذ  سمييييي٤مرح ا  وميييييٞمٙمؿ وًمٕمٚمٜمييييي٤م ٟمرٚم٘ميييييك  ؾميييييئٚم٦م  ظميييييره اًمٕمييييي ج نيييييق: وميييييروا  مم ا ، 

ا ُمي٤م ىمي٤م  ا  ورؾميق  ا ، واقمٛمٚميقا اًمٕم ج: ومروا  مم ا . ومروا  مم ا  شمٕمٜمل: اومٝمٛميق

 سمام ىم٤م  ا  ورؾمقًمف ا ، وهبذا  هنك نذا القاب.

 ( 00:  01:  00/ 760) اهلدى والنور/

 

 اضت٦رإ األبٜٛٔ يف اجلٗاد

... ؾمييي١ما  ُمٝميييؿ نيييق ذم  خ ضمييي٤مء ويييٞمػ قمٜميييدي ُميييـ ُمٍمييي ىمييي٤مدم ونيييق ذانييي٥م  ُمداظمٚمييي٦م:

  و ُميف ًمٞمًيقا سم ٤مضمي٦م ًمٚمٕمران وطمٞمد  سمقيف يريد يذن٥م ًمٚمجٝم٤مد ورهمؿ     سمي٤م

  ًمٞمف ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اعمدة  و اعم٤م ، ومٞمذن٥م ًمٚمجٝم٤مد  م ب٤مند ومٞمٝمام؟

 يقضمد ُمـ خيدم  سمقيف؟ اًمِمٞم :

 ٓ. ُمداظمٚم٦م:

 .«اًمزُمٝمام وم٢م  الٜم٦م قمٜمد رضمٚمٞمٝمام» ذًا:  اًمِمٞم :

 ًمٙمـ نؿ ًمق يم٤مٟمقا ذم همػم طم٤مضم٦م  ًمٞمف؟ ُمداظمٚم٦م:

 يذن٥م وب٤مند. اًمِمٞم :

 ( 00:  43: 36/   318) اهلدى والنور / 
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 إذٕ ايٛايدٜٔ يف اجلٗاد
يقضمد  خ ًمٜمي٤م يرييد    ييذن٥م  مم الٝمي٤مد، وًمٙميـ واًمدييف ًميٞمس راويٞملم  ُمداظمٚم٦م:

قمٜمف هبذا الٝم٤مد، وقمٜمد   وٓد اصمٜم٤م ، وًميف  خ  يميؼم ُمٜميف ؾميٜم٤ًم ُمرٙمٗميؾ سم يدُمرٝمؿ،  نٚميف 

 واًمديف ًمٞم٤ًم راوٞملم قمٜمف؟ووواًمديف، ومٝمؾ بقز ًمف    يذن٥م  مم الٝم٤مد، و نٚمف 

  نذ  اًمّمقرة بقز.. ذم نذ  اًمّمقرة طمًٌام وصٗم٧م بقز.ذم اًمِمٞم :

 (00:25:06( /24أهل احلدوث واألثر ) -)فتاوى جدة

 

 ايرٖاب إىل اجلٗاد أّ ايبكا٤ َع ايٛايدٜٔ

ؿميي ص يريييد اًمييذن٤مب  مم الٝميي٤مد ًمٙمييـ يييره    سم٘ميي٤مء  قمٜمييد اًمقاًمييديـ  ُمداظمٚميي٦م:

 .إلرؿم٤مدنؿ  مم ـمريؼ انداي٦م  ومْمؾ ُمـ ذن٤مسمف  مم الٝم٤مد ..

 ونق رضمؾ قم٤ممل؟ اًمِمٞم :

 قمٜمد  ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 نف، ُم٤م يٖمٜمل قمـ اًمٙم ػم؟ ىمٚمٞمؾ اًمٕمٚمؿ ٓ يٖمٜمل قمـ اًمٙم ػم. اًمِمٞم :

 ... ُم٤م نؿ  طمد يًٛمٕمق  يم ُمف ذم شمٗمريؼ ... ُمداظمٚم٦م:

ي٤م  ظمل!  ٟم٧م ىمػ قمٜمد ىمقًمؽ    يمٜم٧م شمٕمٜمل ُم٤م شم٘مق ، شم٘مق  قمٜمف يره، ُم٤م  اًمِمٞم :

 ٤م؟ ىمٞمٛم٦م ر يف  ذا يم٤م  ًمٞمس قم٤معمً 
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 ومٝمق ي٠ًم  ر ي اًمٕمٚمامء، ُم٤م ر ي اًمٕمٚمامء ذم نذ  اًم٘مْمٞم٦م؟ ُمداظمٚم٦م:

  ًذا: عم٤مذا شم٘مق   ٟم٧م ر يف يمذا؟ اًمِمٞم :

يٕمٜميل: يميير ي.. يٕمٜميل:  ييس    سم٘مي٤مء  قمٜمييد واًمدييف ...  ومٞمييد نيؿ وًمييٞمس  ُمداظمٚمي٦م:

 ًمف.

 ُم٤م ىمٞمٛم٦م نذا اًمر ي؟ اعمٝمؿ يٕمر  نق    الٝم٤مد ومرض قملم  و ٓ يٕمٚمؿ؟ اًمِمٞم :

 يٕمٚمؿ. ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

يٕمٚمؿ، ومٌ٘م٤مرف قمٜمد اًمقاًمديـ وميرض قميلم  و وميرض يمٗم٤ميي٦م؟ ومي٢مذا يمي٤م  وميرض  اًمِمٞم :

قمييييلم اؾمييييرقي٤م ومٞمٌ٘مييييك اًمٗمييييرض إو  نييييق اعميييي٤ميش قمٚمٞمييييف،  ُميييي٤م  ذا يميييي٤م  ًمٚمقاًمييييديـ ُمييييـ 

 خيدُمٝمام ؾمقا  نق وم ٞمٜمئٍذ اًمٌ٘م٤مء قمٜمد ٤م ومرض قملم.

رييدو  ومييام نييق يٕمٜمييل: اًمًييٌؼ  مم اخلدُميي٦م ؾمييٌؼ  مم  ٟمييام اًمقاًمييديـ ُميي٤م ا ُمداظمٚميي٦م:

  مم ا  ؾمٌ ٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومٝمق برٝمد ذم شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ اًمّم ة واًمّمقم وإُمقر نذ .

برٝميييد؟! عمييي٤م ضمييي٤مء وىمييي٧م الٝمييي٤مد اضمرٝميييد ُميييـ ىمٌيييؾ ُمييي٤مذا ومٕميييؾ؟ يمييي٠مٟمٙمؿ  اًمِميييٞم :

شمرّمييقرو   ُمييقر ٟمٔمرييي٦م يٕمٜمييل، يميي٠م  نييذا اًمقًمييد وًمييد اًمٞمييقم ويمييؼم اًمٞمييقم وشمٕمٚمييؿ اًمٞمييقم 

اًمٕمٚمييؿ ييي٤م  ظمييل!  ُميي٤م قمٚمييؿ  وصيي٤مر سمييلم طمييٞمص سمييٞمص يييذن٥م ب٤منييد  و يٕمٚمييؿ اًمقاًمييديـ،

٤م  و ومييرض يمٗميي٤مرل، ومٝمييؾ شمٕمر٘مييد ذم صييقرة ؾميي١ماًمؽ  ٟميي٧م ُمٝمييام يميي٤م   ومييرض قمييلم  يًْميي

 سمٕمٞمًدا قمـ اًمقاىمع    نذا اًمقًمد ومرض قملم قمٚمٞمف    يٕمٚمؿ واًمديف؟

 ٟمٕمؿ؛ ٕٟمف .. ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمػ ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞم :

 نذا إُمر ومٞمف ؾم١ما  ُم٤م نق سمٕمٞمد قمـ اًمقاىمع نق ذم اًمقاىمع واًمٗمٕمؾ. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م! ومرض قملم    يٕمٚمؿ  سمقيف؟ ٞم :اًمِم

 ُم٤م ...    قمٜمد  ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ وُم٤م  قمٓم٤منؿ نذا اًمٕمٚمؿ. ُمداظمٚم٦م:
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 عم٤مذا؟  ٟم٤م  ىمق  ًمؽ: ُم٤م ضم٤مء  نذا اًمرٕمٚمٞمؿ  ٓ قمٜمدُم٤م ضم٤مء وىم٧م الٝم٤مد؟ اًمِمٞم :

 ذم زقمٛمف  ٟم٤م ... ا ، ُم٤م  صم٤مروا اًمٕمٚمؿ نذا  ٓ والٝم٤مد ىم٤مرؿ. ُمداظمٚم٦م:

   صدن نذا اًمٙم م.ؾمٌ ٤م  ا !  ٟم٤م ٓ اًمِمٞم :

 (00:20:02( /6)فتاوى رابغ )

 

 سدٜح: فُٝٗا فذاٖد

نيؾ نيذا عميـ يمي٤م  وطمٞميدًا قمٜميد  سمقييف  «ومٗميٞمٝمام ومج٤منيد» طميدي٨م  اًم١ًما  اًمر٤مؾميع :

  م  ٟمف ًمٞمس يمذًمؽ...

 شميك رضميؾ  مم رؾميق  ا  »اًمًي٤مرؾ : ذم طميدي٨م ي٘ميق : ٨م: طمدي اًم١ًما  ًمر٤مؾمع: 

 ؾميييي٠مًمف قمييييـ  سمقيييييف وم٘ميييي٤م  ومٗمييييٞمٝمام  ¢ يًيييير٠مذٟمف ذم الٝميييي٤مد وىميييي٤م  ًمييييف رؾمييييق  ا  ¢

ُميي٤مذا يٕمٜمييل نييؾ يٕمٜمييل  ذا يميي٤م  نييذا إخ  و نييذا اًمًيي٤مرؾ  ذا يميي٤م  ُميي  ً  طمييد  «ومج٤منييد

صمٜميييلم ًمٚمقاًميييديـ نيييؾ نيييذا اويييدي٨م يٜمٓمٌيييؼ قمٚمٞميييف  و اًميييذي نيييق ااعمًيييٚمٛملم  يم ييير ُميييـ 

 اًمقطمٞمد اًم٘م٤مرؿ قمغم  نٚمف .

ؾميييٌٞمؾ ا    وًٓ بييي٥م    ٟمًر يييي    الٝمييي٤مد وىمرييي٤م  إقميييداء ذم ،: ٟمٕميييؿاًمِميييٞم 

ؾمييييرئذا  وميييي٢مذا يميييي٤م  ومييييرض يمٗم٤مييييي٦م ومقضميييي٥م آ ،وومييييرض يمٗم٤مييييي٦م،ومييييرض قملم ،ىمًييييام 

 ذا ،وًميد  و  يم ير ُميـ وًميد ًمألسمقيـ قمغم ويقء نيذا اويدي٨م ؾميقاء يمي٤م  إسميقا  نيام

يم٤م  الٝم٤مد ومرض يمٗم٤مي٦م وم  بيقز ًميألوٓد    ب٤منيدوا نيذا الٝمي٤مد   ٓ سمي٢مذ  ٍ ُميـ 

اًمِم٠م  ذم نذا اًمزُمي٤م   وسم ٤مصي٦م ذم  ام نقيم ، سمقاؿ  ُم٤م   ذا يم٤م  الٝم٤مد ومرض قملم

طميلم ذاح  ٓ يًير٠مذ  اًمقاًميدا    ٓ ذم طم٤مًمي٦م واطميدة  طميلم  ٓ ، ومٖم٤مٟمًر٤م  ومٞمام ٟمٕمر٘مد 

وسم ييدُمرٝمام   ٓ اًمقًمييد اًمقاطمييد  ويميي٤م  نييؿ  ...يٙمييق   ُمييـ ٓ  يٙمييق   نييام ُمييـ ي٘مييقم

٥م قمٚمٞميف ؾمرئذا   ومي٢م  مل  ي٠مذٟمي٤م  وضميذم نذ  او٤مًم٦م  ٓسمد ُمـ آ ،سم ٤مضم٦م  مم ظمدُمرف 
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اًميزُمٝمام ومي٢م  الٜمي٦م قمٜميد »    يٚمزُمٝمام يمام ضم٤مء ذم اودي٨م أظمر ذم ؾميٜمـ اًمٜمًي٤مرل

 ٦موم٢مذ  خيرٚمػ اوٙميؿ سميلم    يٙميق  الٝمي٤مد وميرض قميلم يًير٠مذ  ذم طم٤مًمي «رضمٚمٞمٝمام

دا  سم ٤مضميي٦م  مم ظمدُميي٦م اًمقًمييد  ُميي٤م  ذا مل يٙمقٟميي٤م سم ٤مضميي٦م ًمييواطمييدة ونييل    يٙمييق  اًمقا

 ُمييي٤م اًمٗميييرض اًمٙمٗمييي٤مرل ومٚميييٞمس  ، ي٠مذٟمييي٤م ًميييفيٜمٗمييير ُميييع اًميييذيـ يٜمٗميييرو   مم الٝمييي٤مد وًميييق مل

واضميي٥م قمييغم يمييؾ ُمًييٚمؿ  ومٞمجييقز ًمييف  ٓ يٜمٗميير و   يٌ٘مييك ذم ظمدُميي٦م واًمقاًمييديـ  ؾمييقاء 

 نذا نق اًمرٗمّمٞمؾ .. ، ذ   و مل ي٠مذ 

 (01:58:26( /28أهل احلدوث واألثر ) -)فتاوى جدة

 

 ايتشايف َع ايهفاز

  ضمي٤مرزًا ُمي٤م نيل اًمنميوط نؾ اخت٤مذ ُمٌد  اًمر ٤مًمػ ُمع اًمٙمٗم٤مر ضمي٤مرز؟ و ذا يمي٤م ُمداظمٚم٦م:

واًمْمقاسمط عم ؾ نذا اًمر ٤مًمػ؟ وُم٤مذا ٟمٗمٝمؿ ُمـ ىمقًميف شمٕمي٤ممم: ٓ طمٚميػ ذم 

 اإلؾم م، ٓ  دصمقا طمٚمٗم٦م ذم اإلؾم م.

 طمدي٨م اًمرؾمق ... ُمداظمٚم٦م:

 طمدي٨م وًمٞم٧ًم ري٦م. اًمِمٞم :

: طمٚمٞمػ اًم٘مقم ُمٜمٝمؿ، و ذا يم٤م  ٓ بقز يمٞمػ ٟمٗمٝمؿ ¢ٓ طمدي٨م ىمقًمف  ُمداظمٚم٦م:

 اقم٦م واًمٞمٝمقد ذم اعمديٜم٦م؟ُمع ظمز ¢ُم ؾ طمٚمػ اًمرؾمق  

نق نيذا اويدي٨م ذم ومٝميؿ اعمقويقع ىمٌيؾ     ضمي٤موب  ٟمي٧م ـمٌٕمي٤ًم  ٙميل  اًمِمٞم :

 قمـ إُمر اعمرٕمٚمؼ سم٤مًمدوًم٦م اإلؾم ُمٞم٦م  ًمٞمس يمذًمؽ؟

  ٟم٤م  ريد القاب او٘مٞم٘م٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ... ي٤م  ؾمر٤مذ ... اًمِمٞم :
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    ٟميي٤م  ريييد ضمييقاب ؿميي٤مُمؾ، يٕمٜمييل اوٚمييػ ي٘مييقم سمييف اويي٤ميمؿ اعمًييٚمؿ،  و  ُمداظمٚميي٦م:

 ص  اًمرٕمٌػم...

 ُمـ يرقمم  ُمر اعمًٚمٛملم. ُمداظمٚم٦م:

ُميييـ يرييقمم  ُمييير اعمًييٚمٛملم  و ا٤مقمييي٦م ...    صيي  اًمرٕمٌيييػم.. نييؾ نٜمييي٤مح  ُمداظمٚميي٦م:

وميييرن سمييييلم اوٚمييييػ اًمييييذي شمّمييييٜمع الامقميييي٤مت اإلؾميييي ُمٞم٦م،  و اوٚمييييػ اًمييييذي يّمييييٜمٕمف 

 او٤ميمؿ  و اخلٚمٞمٗم٦م؟

 ٓ ؿمؽ نٜم٤مح ومرن يمٌػم. اًمِمٞم :

  ضمٞمٌقٟم٤م ا  ... ُمداظمٚم٦م:

ٓ طمٚميييػ ذم اإلؾمييي م نيييذا ٟميييص قمييي٤مم واًمر ييي٤مًمػ اًميييذي وىميييع ذم سمٕميييض  :اًمِميييٞم 

طمييقادث اًمًييػمة ظميي٤مص، وُمييع اخلّمقصييٞم٦م بيي٥م اًميير ٗمظ سمدراؾميي٦م اًمًييٜمد نييؾ ذًمييؽ 

صم٤مسميي٧م قمييـ رؾمييق  ا  قمٚمٞمييف اًمًيي م  م ٓ، نييذا  ٗمييظ ٓ سمييد ُمٜمييف ٕٟمييف يقضمييد ذم يمريي٥م 

يي ر قمييغم  هنيي٤م  ُمييقر ُمُ يمَ ذْ اًمًييػمة ىمّمييص وطمييقادث شُميي  ًمٞمًيي٧م  ٛم٦م ٓ يشء ومٞمٝميي٤م ونييلٚم  ًَ

يمذًمؽ، ُمـ ذًمؽ ُم  ً اودي٨م اعمِمٝمقر عم٤م اًمرؾمق  ومير  ُمٙمي٦م وم٘مي٤م : اذنٌيقا ومي٠مٟمرؿ 

اًمٓمٚم٘م٤مء، ُم٤م ومٞمف  ؿمٝمر ُمـ نذ  اًمرواي٦م ونيل روايي٦م هميػم صي ٞم ٦م قميغم ـمري٘مي٦م قمٚميامء 

اويييدي٨م، يميييذًمؽ ُمييي  ً ىمّمييي٦م اسميييـ طمذاومييي٦م  يْمييي٤ًم نيييذ  ىمّمييي٦م ُمِميييٝمقرة ًمٙمٜمٝمييي٤م ٓ شم ٌييي٧م 

اًمرييل نييل شمٜميي٤مذم ذم فم٤منرنيي٤م ىمقًمييف قمٚمٞمييف  يْميي٤ًم، ومٌٕمييد اًمر ٌيي٧م ُمييـ صيي ٦م نييذ  إضمييزاء 

اًمًيي م: ٓ طمٚمييػ ذم اإلؾميي م، ومٜم٘مييق : اًم٘م٤مقمييدة  ٟمييف ٓ طمٚمييػ ذم اإلؾميي م، وًمٙمييـ 

او٤ميمؿ اعمًٚمؿ و قمٜمل ُم٤م  ىمق  قمٜمدُم٤م  ىمق  او٤ميمؿ اعمًٚمؿ ٓ  قمٜمل اوٙم٤مم اًمذيـ 

 ٙمٛمق  اعمًٚمٛملم اًمٞمقم ذم نذا اًمزُم٤م ، ُمع إؾمػ ٕٟمف  ىمؾ ُم٤م ي٘م٤م  ومٞمٝمؿ ًمٞمًقا 

ء، وصم٤مٟمٞم٤ًم صي ٞم  ىميد شمٙميق  سمٕميض اًميدو   ي٧م ييدن٤م لٜمي٦م ُميـ اًمٕمٚميامء وًمٙميـ قمٚمام

 ن١مٓء ُمقوققملم قمغم ان٤مُمش.

 ... ذم اًمٌٍمة. ُمداظمٚم٦م:
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يٛمٙميييـ ؿمييي٤ميػ سمٕميييض إُميييقر  مم رظمييير ، ٓ ًمر ٙميييٞمؿ اًمدوًمييي٦م سم٤مإلؾمييي م  اًمِميييٞم :

سم٤مًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م  مم رظمر ، ومٚمذًمؽ  ذا ومروٜم٤م    نٜم٤مح طم٤ميماًم ُمًٚماًم ومٕم ً و ٙميؿ 

نمييوط ذم اويي٤ميمؿ إو     يٙمييق  سميي٤مًمرٕمٌػم اًم ٟمييز  ا  ويٙمييق  قم٤معميي٤ًم ٕ  ُمييـ سمييام 

اًمٕمٚمٛمل جمرٝمدًا ًمٞمس وم٘مط قم٤معم٤ًم سمؾ وجمرٝمدًا، ونذا اًمنمط اعمٝمؿ ضمدًا يٙمِمػ ًمٜم٤م 

قمييـ ظمٓميي٠م الامقميي٤مت ُمييـ اعمِميي٤مر  اًمٙم ييػميـ ذم خمرٚمييػ اًمييٌ د اإلؾميي ُمٞم٦م اًمييذيـ 

ٓضمرٝمييي٤مد ُمٖمٚميييؼ، ومٛمٕمٜميييك نيييذا     ي قمل سمييي٠م  سمييي٤مب اد  يمييي٤مٟمقا وٓ ييييزا  اًمٙم يييػم ُميييٜمٝمؿ َيييي 

طمييي٤ميمؿ ؾمٞمٜمّمييي٥م طمييي٤ميماًم قميييغم اعمًيييٚمٛملم    ٓ يٙميييق  قم٤معمييي٤ًم و ذا ىمٞميييؾ    ٓ يٙميييق  

قم٤معمييي٤ًم ومٛمٕمٜميييك ذًميييؽ    يٙميييق  ضمييي٤من ً، ٕ  ال٤منيييؾ ىميييد ئميييـ سمٕميييض اًمٜمييي٤مس  ٟميييف ٓ 

يِميييٛمؾ ُميييـ يمييي٤م  قمٚميييٞماًم سمٛميييذن٥م ُميييـ اعميييذان٥م  و  ٙميييؿ سمٛميييذن٥م ُميييـ اعميييذان٥م 

ًمٙمـ ُمـ دىم٤مرؼ إُمقر    ٟمٕمٚمؿ    نذا ًمٞمس قم٤معمي٤ًم،  إرسمٕم٦م ومٝمق وم٘مٞمف هبذا اعمذن٥م

نذا اًمذي يرٗم٘مف قمغم ُمذن٥م ُمٕميلم  و  ٙميؿ سمٛميذن٥م ُمٕميلم نيذا ًميٞمس قم٤معمي٤ًم، وُميـ 

اًمٓمراريييػ  هنيييؿ  قمٜميييل قمٚميييامء اوٜمٗمٞمييي٦م ذيميييروا ذم يمريييٌٝمؿ ذم سمييي٤مب اًم٘مْمييي٤مء ىمييي٤م : وٓ 

 بقز ٟمّم٥م ال٤منؾ قمغم اًم٘مْم٤مء، ي٠ميت اًمِم٤مرح اسمـ انامم وهمػم  )ي٘مق ( ال٤منؾ

  ي ُم٘مٚمد.

 طمرك ًمق قمٚمؿ طمٞم ٞم٤مت ُم  ً. ُمداظمٚم٦م:

 سمدًا ٓ بقز شمقًمٞم٦م اًم٘مْم٤مء ال٤منؾ  ي اعم٘مٚمد..! عم٤مذا؟ ٕٟمف ٓ يًرٓمٞمع  اًمِمٞم :

    ٙمؿ ذم يمؾ طمٙمؿ ييرد ويٜميز  قمٚمٞميف ُمي٤م دام  ٟميف ُمرٛمًيؽ سمج٤مٟمي٥م ُميـ اًمٗم٘ميف ونيق 

ٜمييي٤م اًمٗم٘ميييف اعميييذنٌل، ويميييؿ يٕمجٌٜميييل هبيييذ  اعمٜم٤مؾمييي٦ٌم ذًميييؽ اعم ييي٤م  اًميييذي  ذيمييير  إلظمقاٟم

 طمٞم٤مٟميي٤ًم ًمٓمراومرييف وسمداقمرييف اًمييذي اؾمييرٗمدٟم٤م  ُمييـ اسمييـ رؿمييد إٟمدًميسيي ىميي٤م : ُم ييؾ اعم٘مٚمييد 

 وُم ؾ اعمجرٝمد يمٛم ؾ ص٤مٟمع اخلٗم٤م  وسم٤مرع اخلٗم٤م .

 وسم٤مرع؟ ُمداظمٚم٦م:

وسم٤مرع اخلٗم٤م .. ىم٤م : يي٠ميت رضميؾ  مم سمي٤مرع اخلٗمي٤م  سم٘مٞمي٤مس ُمٕميلم ومٞمٜمٔمير  اًمِمٞم :

صي٦م  ذا يمي٤م  ؿمي٤مذًا،    ذم اخلٗم٤م  اعمقوقع اعمٕمٚمؼ قمٜمد  وم  بد نذا اًم٘مٞمي٤مس ظم٤م
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شمٙمييييق  اًمرضمييييؾ ُميييي  ً ىمّمييييػمة وقمريْميييي٦م  و ـمقيٚميييي٦م ودىمٞم٘ميييي٦م نييييذا ٓ  ٓمقٟمييييف... نييييؿ 

 ٓمق  اًمٌمء اًمرار٩م، ًمٙمـ  ذا ذن٥م قمٜمد ص٤مٟمع اخلٗم٤م  ي٠مظمذ اًم٘مٞم٤مس ويّمٜمع ًميف 

اًمٌمييء اعمٜم٤مؾميي٥م ًمييف، نييذا ُم ييؾ سميي٤مرع اخلٗميي٤م  وصيي٤مٟمع اخلٗميي٤م .. سميي٤مرع اخلٗميي٤م  نييق 

وًميييذًمؽ اؿميييؽمـمقا ذم اًم٘مييي٤م     يٙميييق   اعم٘مٚميييد، وصييي٤مٟمع اخلٗمييي٤م  نيييق اعمجرٝميييد،

جمرٝمدًا، واعمجرٝمد نق اًمٕم٤ممل وًمذًمؽ ىم٤م  قمٚمٞمف اًمً م ُمٜمٌئي٤ًم ًمٜمي٤م سميام ؾميٞمٙمق  وويع 

اًمٕمٚمؿ ذم رظمر اًمزُم٤م  ُمدروؾم٤ًم وم٘م٤م  قمٚمٞمف اًمًي م:    ا  ٓ يٜمريزع اًمٕمٚميؿ اٟمرزاقمي٤ًم ُميـ 

ختييذ قم٤معميي٤ًم ا ٚمييؿ سم٘مييٌض اًمٕمٚمييامء، طمرييك  ذا مل يٌييؼصييدور اًمٕمٚمييامء وًمٙمٜمييف ي٘مييٌض اًمٕم

ومًييئٚمقا وميي٠مومرقا سمٖمييػم اًمٕمٚمييؿ ومْمييٚمقا و وييٚمقا.. اًمٞمييقم دمييد نييذ   ضمٝميي٤مًٓ  ٤مً اًمٜميي٤مس رؤوؾميي

ـّ ومييٞمٝمؿ قمٚمييامء وُميي٤م اًمٕمٝمييد سمٙمييؿ ذم هبييذا  ـْ ُئَميي اًمٜمٌييقءة ُمٚمٛمقؾميي٦م عمييس اًمٞمييد، يمٌيي٤مر َُميي

اعمٗمرل اعمٍمي اًمٓمٜمٓم٤موي اًمذي  ومرك سم ؾ اًمرسم٤م، نيذا ًميٞمس قم٤معمي٤ًم نيذا رضميؾ ُميش 

 قمكم اًمٓمٜمٓم٤موي ُم٤م اؾمٛمف نذا اعمٍمي؟ 

 ؾمٞمد .. ؾمٞمد. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞم :

 ؾمٞمد. ُمداظمٚم٦م:

 ن١مٓء ُم٤م وفمٞمٗمرف ُمٗمرل  م ُم٤مذا؟ اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ نق ُمٗمرل ُمٍم. ُمداظمٚم٦م:

ضمٝمي٤مًٓ ُمٗمريل ُمٍمي ومًيئؾ بيقز؟ ىمي٤م :  ٤مً ُمٗمرل ُمٍمي اختيذ اًمٜمي٤مس رؤوؾمي اًمِمٞم :

بييقز وًمييػ ودار واطمريي٤م  قمييغم ٟمّمييقص اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م اعم رُميي٦م ًمٚمرسميي٤م يمييام ومٕمييؾ 

ويميييام ومٕمٚميييقا طمٞميييٜمام طميييرم رب اًمٕمييي٤معملم قمٚميييٞمٝمؿ اًمِمييي قم، ومييي٢مذًا  اًمٞمٝميييقد ييييقم اًمًييي٧ٌم

ِمييي٠م  اًمٞميييقم ٓ يٙميييق  اًميِميييؽمط ذم اوييي٤ميمؿ    يٙميييق  قم٤معمييي٤ًم، ًمٙميييـ    يمييي٤م  يميييام نيييق 

قم٤معمييي٤ًم ًمٙميييـ ٓزم يٙميييق  ُمًييييرٜمد  مم قمٚميييامء ومييي  يييي٠ميت وٓ يييييذر ؿميييٞمئ٤ًم  ٓ سمٜمييي٤مء قمييييغم 

قره ذم جمٚمس اًمِمقره ُمـ  نؾ اًمٕمٚميؿ، يميام  ٟميف يٜمٌٖميل    يٙميق  قمٜميد  جمٚميس ؿمي
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اًمًٞم٤مؾمييييي٦م ذم آىمرّمييييي٤مد ذم الٜميييييد اًمٕمًيييييٙمر..  مم رظمييييير  ٓزم يٙميييييق  قمٜميييييد  ٟمييييي٤مس 

ُمر ّمّملم ذم اًمٕمٚمؿ، ومٞمام يرٕمٚمؼ سم٤مٓىمرّم٤مد وُم٤م يرٕمٚمؼ سم٤ملٞمش ونيذ  يمٚمٝمي٤م يٕمرٛميد 

 يمؼم ررٞمس اًمٞمقم قمٚمٞمٝمؿ،  ُم٤م ُم٤م يرٕمٚمؼ سم٤مًميديـ طمي   وطميرام ومٜمي٤مدر ضميدًا    ٟميره ُميـ 

  ىمقًمف قمٚمٞمف اًمً م: ٓ طمٚمػ  ٟم ـ    ٟم٘مق   ارؿ سمٛم ؾ نذا إُمر، وم٢مذًا ٓ ٟمًرٓمٞمع

ذم اإلؾمييي م، عمييي٤م ظمّمّميييٜم٤م ًميييف سمٕميييض الزرٞمييي٤مت اًمريييل صيييدرت ُميييـ اًمرؾميييق  قمٚمٞميييف 

اًمًيييي م  ذا صيييي ٧م شمٚمييييؽ الزرٞميييي٤مت ومٞمٙمٗمييييل    اًمرؾمييييق  قمٚمٞمييييف اًمًيييي م نييييق اًمييييذي 

شمٍميييي  ُم ييييؾ نييييذا اًمرٍميييي  ومٚمٛمييييـ يميييي٤م  وارصميييي٤ًم ًمييييف ذم قمٚمٛمييييف    برٝمييييد ذم سمٕمييييض 

ًمف بقز ًميؽ    ختّميص نيذا اًميٜمص اًمٕمي٤مم، اًمِمي٠م  ومٞميف الزرٞم٤مت وم٢مذا ر ه ومٚمٜم٘مق  

ا٤مُم٤ًم يمام نق ذم ُم ؾ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمً م عم٤م ضم٤مء  سمٕمض اعمنمييملم ب٤منيد ُمٕميف ىمي٤م  

 ¢قمٚمٞميييف اًمًييي م:  ٟمييي٤م ٓ ٟمًيييرٕملم سمٛمنميييح، ُميييع ذًميييؽ وم٘ميييد صمٌييي٧م ذم اًمًيييٜم٦م    اًمٜمٌيييل 

اؾميييرٕم٤م  سمٌٕمْميييٝمؿ، ويٙمٗميييل ُم ييي٤م  قميييغم ذًميييؽ  ٟميييف يمييي٤م  اؾميييرٕم٤مر ُميييـ  طميييد اعمنمييييملم 

ا  دروع، وم٘مييي٤م : يييي٤م رؾميييق  ا   همّمييي٥م  م قم٤مريييي٦م ُمييي١مداة؟ ىمييي٤م : ٓ سميييؾ قم٤مريييي٦م صيييٗمق

شمًييير ٜمك ُميييـ اًم٘م٤مقميييدة، ًمٙميييـ ٓ  ¢ُمييي١مداة، ومٝميييذ  آؾميييرٕم٤مٟم٦م اًمريييل صمٌرييي٧م قميييـ اًمٜمٌيييل 

ٟمٕمٙمس اعمقوقع اًم٘م٤مقمدة شمٙمق  ىم٤مقميدة وُمي٤م شم٘مرْميٞمف اعمّميٚم ٦م اًمزُمٜمٞمي٦م ُميـ اعمًيٚمؿ 

ٓ يي٠ميت ذم يشء وٓ  اًمذي نق قم٤ممل يمام ىمٚمٜمي٤م  ي جمرٝميد  و قمٜميد  قمٚميامء جمرٝميدو 

يرٍمييي  ذم يشء  ٓ سمٜميييي٤مءًا قميييغم ومرييييقانؿ، وميييي٢مذا درؾميييقا اًمقوييييع دراؾمييي٦م سمٙمييييؾ قمٚمييييؿ 

ودمييرد ومٚمٝميييؿ    يًيير ٜمقا سمٕميييض اويييقادث ُمييـ ُم يييؾ نيييذ  اًم٘م٤مقمييدة  و شمٚميييؽ اًم٘م٤مقميييدة 

إومم، وميي  طمٚمييػ ُم ييؾ ٓ ٟمًييرٕملم سمٛمنمييح يمٚمر٤م يي٤م ىم٤مقمييدشم٤م  صم٤مسمرريي٤م  ًمٙمييـ يمٚمر٤م يي٤م 

ٗميييرد  و ا٤مقمييي٦م ُميييـ اعمًيييٚمٛملم يٜمّميييٌق  قمٚميييٞمٝمؿ شمرٕمٚم٘مييي٤م  سم٤موييي٤ميمؿ اعمًيييٚمؿ وًميييٞمس سم

ررٞم٤ًًم وىمد ي٤ٌميٕمقٟمف ونذ  اًمٌٞمٕم٦م ًمٞم٧ًم رشقمٞمي٦م؛ ٕٟميف ٓ سمٞمٕمي٦م ذم اإلؾمي م  ٓ ًمإلُمي٤مم 

إو ، وم  بقز شمٓمٌٞمؼ ُم ؾ نذ  إطمٙم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٌٕمض الامقم٤مت اًمرل ٓ ا ؾ 

ٗميي٦م ُمييـ إُميي٦م اإلؾميي ُمٞم٦م، وًمييـ شمٌيي٤ميع ُمييـ إُميي٦م اإلؾميي ُمٞم٦م ىمييد شمٙمييق  سمقيٕميي٧م ُمييـ ـم٤مر

إصيي ٤مب وإصييدىم٤مء  مم رظميير  ًمٙمييـ ًمٞمًيي٧م نييذ  نييل اًمٌٞمٕميي٦م ُمٕمٚمييقم نييذ  سمدانيي٦م، 

وميي٢مذًا الييقاب  فمييـ أ  اٟمرٝمييك    نييذا اوٙمييؿ ظميي٤مص سم٤مويي٤ميمؿ اعمًييٚمؿ وًمييف سمٕمييض 
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 اعمًر ٜمٞم٤مت سم٤مٓضمرٝم٤مد اعم٘مرو  سم٤مًمٕمٚمؿ.

ُمي٤م ٟمًيرٓمٞمع    ٟم٘ميق   ٟمي٤م ٓ ٟمًيرٕملم  «ٓ ٟمًرٕملم سمٛمنميح»ي قمٗمقًا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًم ُمداظمٚم٦م:

قمٌيد قمٜميدُم٤م ىمي٤م  نيذا اويدي٨م رد اًمٞمٝميقد وٟمٗمير  ¢ح ذم اًم٘مري٤م ؛ ٕ  اًمرؾميق  سمٛمنمي

سمييـ ُ ن ورضمييؾ رظميير شمرويييف قم٤مرِميي٦م رد رضمييؾ ُمييـ اعمنميييملم يميي٤م  ىمقييي٤ًم واًمّميي ٤مسم٦م  ا 

  نيييذيـ  يم٤مٟمييي٧م ... وم٘مييي٤م : ٓ  ؾميييرٕملم سمٛمنميييح قميييغم ُمنميييح، ٓ ٟمًيييرٓمٞمع    ٟم٘ميييق  

ؾمييرٕم٤مٟم٦م ذم ُميي  ً ؾميي ح  و اوييدي لم ظمّمّميي٤م ذم آؾمييرٕم٤مٟم٦م ذم اًم٘مريي٤م   ُميي٤م أظميير آ

 اعمٕمقٟم٦م ... 

ٓ  وًٓ يمييييييام  فمييييييـ يٕمٚمييييييؿ اويييييي٤مرضو  اًمٕمييييييؼمة سمٕمٛمييييييقم اًمٚمٗمييييييظ وًمييييييٞمس  اًمِمييييييٞم :

سم ّميييقص اًمًييي٥ٌم، ومييي  ٟمًيييرٕملم سمٛمنميييح ًمٗميييظ قمييي٤مم يِميييٛمؾ آؾميييرٕم٤مٟم٦م ذم ُمٌييي٤مرشة 

اًم٘مر٤م  وآؾمرٕم٤مٟم٦م سمً ح ُميـ ٓ يٌي٤مرش اًم٘مري٤م  يمّميٗمقا  ُمي  ً، وًمًيٜم٤م ُمْميٓمريـ  مم 

ك اويييدي٨م ٕٟميييف طمٞمٜمئيييذ ؾميييرٙمق  اخلًييي٤مرة  يم ييير سمٙم يييػم ُميييـ ُم يييؾ نيييذا اًمرْميييٞمٞمؼ عمٕمٜمييي

اًمييرسم ، ٟم ييـ  ذا ُميي٤م ىمٞمييدٟم٤م اوييدي٨م سميي٠م  ُمٌيي٤مرشة اًم٘مريي٤م  ُمٕمٜم٤منيي٤م ذنٌيي٧م  ضمييزاء يم ييػمة 

ويم ييػمة ضمييدا ًُمييـ آؾمييرٕم٤مٟم٤مت سم٤معمنميييملم شمٌ٘مييك قمييغم إصييؾ ونييل اإلسم٤مطميي٦م، سمٞمييٜمام 

ٓ اًمرؾمييييق   ـمٚمييييؼ وًمييييف اوٙمييييؿ اعمٓمٚمييييؼ وميييي  بييييقز    ٟم٘مٞمييييد ، عميييي٤مذا ٟم٘مٞمييييد ؟ ًمٙمييييل 

شمرٕميي٤مرض سمٕمييض الزرٞميي٤مت.. ٓ، ٟم٘مييق  ٟم ييـ قميي٤مم خمّمييص ومٞمٌ٘مييك اًمييٜمص اًمٕميي٤مم ذم 

 قمٛمقُمف وؿمٛمقًمف وٓ    ٟمًٚمط قمٚمٞمف اًمرٗمّمٞمؾ  ٟمام سمٕمض الزرٞم٤مت اًم٘مٚمٞمٚم٦م.

ا  بييزيٙمؿ ظمييػم.. ـمٞميي٥م  ؾميير٤مذٟم٤م اًمٙمييريؿ سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٚم ٚمييػ نٜميي٤مح ُمييـ  ُمداظمٚميي٦م:

ـْ ﴿ٜمٝمؿ : ٓ  ييييدصمقا طمٚمٗميييي٤ًم ذم اإلؾميييي م، وطمٚمٞمييييػ اًم٘مييييقة ُميييي¢ي٘مييييق     ىمقًمييييف  َوَُميييي

ٜمُْٝمؿْ  ُف ُِمييي ييي ٜمُْٙمْؿ وَم٢مِٟم  ُْؿ ُِمييي نٜمييي٤مح ُميييـ يٗمنييي    نيييذ  اًمٜمّميييقص ٟم٤مؾمييي ٦م  [95]الملئددد ة ﴾َيرَيييَقن 

ُمييع طمٚمييػ ظمزاقميي٦م ويمييذا، و يْميي٤ًم يًرِمييٝمدو   ¢ًمألطميي   اًمرييل صييٜمٕمٝم٤م اًمرؾمييق  

ـَ ﴿سمآي٦م اًمًٞمػ ذم ؾمقرة سمراءة  وم  ٟمًرٓمٞمع    ٟم٘ميق   [5]التوبة ﴾ا  ِ َوَرؾُمقًمِفِ  سَمَراَءٌة ُِم

ذم سم٤مدئ إُمر طمٞم٨م  ¢نذ  اًمٜمّمقص ٟم٤مؾم ٦م ًمألطم   اًمرل صٜمٕمٝم٤م اًمرؾمق     

 يم٤م  ذم ُمرطمٚم٦م اؾمرْمٕم٤م  ُم  ً  و  ُمرطمٚم٦م ُمـ اعمراطمؾ.
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اًمٜمًيي  ييي٤م  ظمييل ًمييف رشوط قمٜمييد  نييؾ اًمٕمٚمييؿ،  وًٓ ٓ يٜمًيي  ٟمييص ظميي٤مص  اًمِمييٞم :

سمييٜمص قميي٤مم و ٟمييام خيّمييص اًمييٜمص اًمٕميي٤مم سميي٤مًمٜمص اخليي٤مص، ومٛميي  ً ذيمييرت  ٟميي٧م ذم اٚميي٦م ُميي٤م 

ييُف ُِمييٜمُْٝمؿْ َوَُميي﴿ذيمييرت  ُْؿ ُِمييٜمُْٙمْؿ وَم٢مِٟم  نييذا ٟمييص قميي٤مم، ومٛم ٤مًمٗميي٦م اًمرؾمييق   [95]الملئدد ة ﴾ـْ َيَرييَقن 

 .قمٚمٞمف اًمً م  و ُمـ يٜمقب ُمع اًمرؾمق  ذم سمٕمض الزرٞم٤مت يمام رشطمٜم٤م رٟمٗم٤مً 

 أي٦م  ؾمر٤مذٟم٤م اًمٙمريؿ ؾم٥ٌم ٟمزون٤م ًمٕمٚمف واو .. ُمداظمٚم٦م:

اًمٕمي٤مم، ومًيؽمضمع  ي٤م  ظمل ُمي٤م بيقز اًمرٛمًيؽ سمًي٥ٌم اًمٜميزو  وشم٘مٞمٞميد اًميٜمص اًمِمٞم :

اًم٘مْمييٞم٦م ٟمٗمًييٝم٤م اًمرييل ىمٚمٜم٤منيي٤م رٟمٗميي٤ًم سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٚمييٜمص اًمًيي٤مسمؼ  ٟمييف قميي٤مم ونييق:  ٟميي٤م ٓ ٟمًييرٕملم 

سمٛمنميييح، وم٠مٟمييي٧م رضمٕمييي٧م شميييذيمرٟم٤م سم٤مًمًييي٥ٌم، ؾمييي٥ٌم اًميييقرود ٓ خيّميييص اًميييٜمص اًمٕمييي٤مم 

اًمذي شمٚمٗمظ سمف اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م، ًمذًمؽ ىم٤م  اًمٕمٚمامء اًمٕميؼمة سمٕمٛميقم اًمٚمٗميظ وًميٞمس 

ُذوا ﴿يم ييػمة ويم ييػمة ضمييدًا ُميي  ً ىمقًمييف شمٕميي٤ممم: سم ّمييقص اًمًيي٥ٌم، نييذ  نيي٤م ٟمييامذج  ظُميي

ِجدٍ  يي ًْ ؾ  َُم ٟمزًميي٧م نييذ  أييي٦م يمييام نييق ُمرٗمييؼ قمٚمٞمييف سمييلم  [75]األعددرا  ﴾ِزيٜمَييرَُٙمْؿ قِمٜمْييَد يُميي

قمٚمامء اًمرٗمًػم سم ّمقص    اعمنمييملم ذم ال٤منٚمٞمي٦م يمي٤م  ُميـ قمي٤مدوؿ  ٟميف  ذا ـمي٤م  

يم٤مٟميي٧م اعميير ة  طمييدنؿ طمييق  اًمٙمٕمٌيي٦م ٓ ومييرن سمييلم اًمييذيمر وإٟم ييك ـميي٤مومقا قمييراة، وم رييك 

ُمٜمٝمؿ طمٞمٜمام شمٓمق  يمذًمؽ شم٘مق : اًمٞميقم يٌيدو سمٕمْميف  و يمٚميف وميام سميده ُمٜميف ومي   طمٚميف، 

همْمييقا  سمّميي٤مريمؿ ييي٤م رضميي٤م  نٙمييذا اًمييديـ قمٜمييدنؿ،  هنيي٤م شمٓمييق  اعميير ة يمييام ظمٚم٘مٝميي٤م ا  

ِجدٍ ﴿قميييز وضميييؾ ومييي٠مٟمز  ا   ييي ًْ ؾ  َُم ُذوا ِزيٜمَيييرَُٙمْؿ قِمٜمْيييَد يُمييي  ي اؾميييؽموا  [75]األعدددرا  ﴾ظُمييي

ؾ  ﴿،  ييييييييييـ ٟميييييييييص اًم٘ميييييييييرر  قميييييييييقراشمٙمؿ ٟمًييييييييي٤مء ورضمييييييييي٤مًٓ  ُذوا ِزيٜمَيييييييييرَُٙمْؿ قِمٜمْيييييييييَد يُمييييييييي ظُمييييييييي

ِجدٍ  يي ًْ ؟  يييـ اعمٜم٤مؾميي٦ٌم؟  يمييؼم يشء يرٕمٚمييؼ سم٤مًمزيٜميي٦م نييل ؾمييؽم اًمٕمييقرة، [75]األعددرا  ﴾َُم

ًمٙمـ ُم٤م ٟم٘مػ قمٜمد نيذا يميام ىمي٤م  قمٚمٞميف اًمًي م: ُميـ يمي٤م  ًميف رداء و زار ومٚمػمشميد وًمٞمريزر 

ؾ  ﴿وميي٢م  ا   طمييؼ    يرييزيـ ًمييف  ُذوا ِزيٜمَييرَُٙمْؿ قِمٜمْييَد يُميي ِجدٍ  ظُميي يي ًْ ؾميي٥ٌم  [75]األعددرا  ﴾َُم

اًمقرود ُم٣م واٟم٘م٣م اعمنميملم ذم ال٤منٚمٞمي٦م قم٤مؿميقا قميغم نيذ  اًمْمي ًم٦م  ٟميز  ا  

شمرسمٞم٦م عمـ  ؾمٚمٛمقا    يرضمٕمقا قمـ نذ  اًمْم ًم٦م ؾمؽمٟم٤م قمقراشمٜم٤م، ي٤م شمره ُم٤م نل قميقرة 
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اًمرضمؾ؟ ُمٕمرووم٦م قمٜمد اًمٕمٚمامء اٞمٕم٤ًم ُم٤م سملم اًمنة واًمريم٦ٌم، ـمٞم٥م شمٗمقت ذم اًمّمي ة 

ٚمف قم٤مري؟ ٓ، ىم٤م  قمٚمٞمف اًمً م: ٓ يّمٚملم  طمديمؿ وًمٞمس قمغم قم٤مشم٘مٞميف ُميـ وسمدٟمؽ يم

صمقسميييف يشء، وىمييي٤م :  ذا يمييي٤م  ًميييف صمقسمييي٤م  ومٚمٞمريييزر وًمػمشميييدي، و ذا يمييي٤م  ًميييف صميييقب واطميييد 

سمييف، ًمييٞمس وم٘مييط يًييؽم قمقرشمييف يٚمر ييل سمييف، ذم رظميير ي٘مييق : وميي٢م  ويي٤من ومٚمٞمرييزر  ػومٚمٞمٚمر يي

ؽم اًمٕميييقرة، ومٜمٕمٓميييؾ سميييف.. ومييي٢مذا أيييي٦م اًمٙمريٛمييي٦م نٜمييي٤م ٓ يٜمٔمييير ًمًييي٥ٌم ورودنييي٤م ونيييق ؾمييي

ُْؿ ﴿دًٓمرٝمييي٤م اًمٕم٤مُمييي٦م يميييذًمؽ ُمييي٤م ؾميييٌ٘مف ُميييـ اًميييٜمامذج وُمٜمٝمييي٤م أيييي٦م اًمٙمريٛمييي٦م  ـْ َيرَيييَقن  َوَُمييي

ُف ُِمٜمُْٝمؿْ  اًمرقزم ٟمص قم٤مم، ًمٙمـ وا  يٛمٙمـ  ذا  ٤مًمػ او٤ميمؿ  [95]الملئ ة ﴾ُِمٜمُْٙمْؿ وَم٢مِٟم 

اعمًييٚمؿ ُمييع ـم٤مرٗميي٦م ُمييـ اعمنميييملم نييذا يٛمٙمييـ يٕمرييؼم شمييقزم..! ٓ ًمييٞمس رضورييي٤ًم سميي٠م  

يٙمق  شمقًمٞم٤ًم و   يم٤م  ومٝميق ُمًير ٜمك ُم يؾ آؾميرٕم٤مٟم٦م اًمريل شمٙمٚمٛمٜمي٤م قمٜمٝمي٤م رٟمٗمي٤ًم ونيل اًمريل 

شمرٕمٚميييؼ سم٘مقًميييف قمٚمٞميييف اًمًييي م:  ٟمييي٤م ٓ ٟمًيييرٕملم سمٛمنميييح، اخل صييي٦م    وفمٞمٗمييي٦م اًمٕمييي٤ممل    

بٛميييع سميييلم اًمٜمّميييقص وٓ يييييب سمٕمْميييٝم٤م سميييٌٕمض، و   اوٙميييؿ اًمٗمييي ين ُمٜمًيييقخ 

ٟم٘مٞمْميف وصمٌي٧م ًميديٜم٤م  ٟميف ضمي٤مء ٟم٘مق : ُم٤م اًمذي ٟمً ف؟    يم٤م  اًمٜم٤مؾم  ًمف طمٙمؿ ظمي٤مص 

ُمر٠مظمرًا قمٜمف ومل يٛمٙمـ اًمرقومٞمؼ سمٞمٜمٝمام سمقضمف ُمـ اًمقضمق  طملم ذًمؽ ىمٚمٜم٤م  ٟميف ُمٜمًيقخ، 

 ُمييي٤م ُمييي٤م  ُمٙميييـ اًمرقومٞميييؼ سميييلم اًميييٜمص واًميييٜمص ومييي  يّمييي٤مر  مم اًمٜمًييي ؛ ٕهنيييؿ ىمييي٤مًمقا  ٟميييام 

يّميي٤مر  ًمٞمييف قمٜمييدُم٤م شمًييد يمييؾ ـمييرن اًمرقومٞمييؼ، قمٚمييامء اوييدي٨م سمٚمييغ هبييؿ آنييرامم سمٕمييدم 

ٜمًيي   مم درضميي٦م  ٟمييف شمٌييلم نييؿ ُمييع اًمٌ يي٨م اًمٕمٚمٛمييل اًمييدىمٞمؼ  ٟمييف يقضمييد اًمٚمجييقء  مم اًم

نٜمييييي٤مح  يم ييييير ُميييييـ ُم٤مرييييي٦م وضميييييف يٛمٙميييييـ سمقضميييييف ُميييييـ نيييييذ  اًمقضميييييق  اًمرقومٞميييييؼ سميييييلم ٟمّميييييلم 

ُمرٕم٤مروييييلم، وميييي٢مذا اٟمًييييدت نييييذ  اًمقؾميييي٤مرؾ يمٚمٝميييي٤م  ُميييي٤م اًم٤ٌمطميييي٨م سمنمييييط    يٕميييير   ٟمييييف 

ز ُمريي٠مظمر، و ذا ُميي٤م قميير  يٙمييؾ اًمٕمٚمييؿ  مم قم٤معمييف، ٓ ييي٠ميت اييدم ٟمييص عمجييرد  ٟمييف قميي٤مضم

 قمـ اًمرقومٞمؼ سمٞمٜمف وسملم همػم .

 ؾميييير٤مذٟم٤م اًمٙمييييريؿ نييييؾ زم     ؾمييييرٓمٞمع     ومٝمييييؿ يمييييام نييييق ُمٚم ييييص ذم  ُمداظمٚميييي٦م:

 او٘مٞم٘م٦م  ذا يم٤م  ومٝمٛمل ظم٤مـمو ومّمقسمٜمل..
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 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

 ؾمرٓمٞمع     ومٝمؿ    إصؾ ٓ دمقز آؾمرٕم٤مٟم٦م وٓ بقز اًمر ٤مًمػ ُمع  ُمداظمٚم٦م:

 و ير ٤مًمػ، وًمٙمـ ُمي٤م دو   اًمٙمٗم٤مر، وًمٙمـ ًمٚميورة ًمٚم ٤ميمؿ اعمًٚمؿ ًمف    يًرٕملم

اوي٤ميمؿ اعمًيٚمؿ ًمٚمريل شمًيٛمك الامقمي٤مت اإلؾمي ُمٞم٦م  و طميزب  و يميذا.. ٓ بيقز ًميف 

    يرٌٜمك ُمقىمػ او٤ميمؿ ذم ُم ؾ نذ  اعم٠ًمًم٦م، ا  بزيٙمؿ اخلػم.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 (  00:  24: 02/ 303) اهلدى والنور / 

 

 االضتعا١ْ باملػسنني يف احلسب

ص ىمْمٞم٦م آؾمرٕم٤مٟم٦م سم٤معمنميملم وُمقآة اعمنميملم، نؾ نذ  اًم٤ًمرؾ: ي٤م ؿمٞم ، ومٞمام خي

 ردة  م ٓ؟ دُّ ٕمَ شمُ 

ذم فمٜمييل    اًمًيي٤مرؾ يٕمر٘مييد ُمٕمييل    اًمٙمٗميير يٜم٘مًييؿ  مم ىمًييٛملم  الييقاب: اًمِمييٞم :

سم٤مقمرٌيي٤مر ُميي٤م، يمٗميير اقمر٘ميي٤مدي ويمٗميير قمٛمييكم، يمٗميير اقمر٘ميي٤مدي ويمٗميير قمٛمييكم،  ًمييٞمس يمييذًمؽ، 

 ًمف؟ ٟم٧م ُمٕمٜم٤م ذم نذا اًمر٘مًٞمؿ  م ُم٤م قمٜمدح ومٙمرة واو ٦م طمق

 : ُم٤م قمٜمدي ومٙمرة ذم نذا.اًم٤ًمرؾ

طمًييـ ضمييدًا، وُمييـ ايي٤مم اًمٗمٙمييرة     ي قمٛمييؾ ي٘مييؽم  سمييف ٟمٞميي٦م، وميي٢مذا  ردٟميي٤م     اًمِمييٞم :

ٟم٘مق  ضمقاسم٤ًم قمـ ؾم١ماًمؽ: نؾ نق يمٗمر ردة ُمقآة اًمٙمٗم٤مر نيؾ نيق يمٗمير ردة بي٥م    

ؼ اًمرٕمرييييػ اًمًييي٤مسمؼ: اًمٙمٗمييير يمٗميييرا ، يمٗمييير ىمٚمٌيييل ويمٗمييير قمٛميييكم، ومًييي١ماًمؽ  ُمييي٤م    ٌ ييي ٓمَ ٟمُ 

يرٕمٚمؼ ذم اًم٘مٚم٥م ؾمٚم٤ًٌم  و  ب٤مسم٤ًم، ومٞمٕمٓمك ًمف اوٙمؿ،  ي:  ذا يم٤م  اعمقازم  يرٕمٚمؼ سمام

ًمٚمٙمٗمييي٤مر يٗمٕميييؾ ذًميييؽ ُمٕمر٘مييييدًا ضميييقاز ذًميييؽ وُمٕمٚميييقم    نييييذا ٓ بيييقز رشقمييي٤ًم سم٤مشمٗميييي٤من 
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اًمٕمٚمامء ومٝمذا نق اًمدرة سمرامُمٝم٤م، و ذا يم٤م   ٟمام يٗمٕمؾ ُم٤م يٗمٕمؾ ُمـ اعمقآة يميام يٗمٕميؾ 

ا  وُمع ذًمؽ ُم٤م خيرضمٝمؿ اًمٕمٚمامء ُمـ  اًمٕمّم٤مة يمٚمٝمؿ ُمـ اؾمر  نؿ قمٛمٚمٞم٤ًم عم٤م طمرم

داررة اإلؾم م  ٓ  ذا فمٝمر ُمـ  طمدنؿ  ٟمف ٓ يًر ؾ ُم٤م يٗمٕمٚمف ُمـ اعم رُم٤مت قمٛمٚمٞم٤ًم 

وم٘ميييط، سميييؾ وىمٚمٌٞمييي٤ًم  يْمييي٤ًم، وم ٞمٜمئيييٍذ ٟم٘ميييق : نيييذا ىميييد ارشميييد قميييـ ديٜميييف، ًمٕميييكم  ضمٌريييؽ قميييـ 

 ؾم١ماًمؽ.

ٙميؿ : ... شمٕمريػ نذا ي٤م ؿمٞم ، يمٞمػ ٟمٕمروميف سم ٙميؿ  ٟمي٤م ٓ ٟمٕمٚميؿ اًمٖمٞمي٥م، ٟم اًم٤ًمرؾ

 سم٤مًمٔم٤منر، يمٞمػ ٟمٕمرومف ي٤م ؿمٞم ؟

سمييٜمٗمس اًمٓمريييؼ اًمييذي ؾمييرٕمر  يمٞمييػ ٟم ٙمييؿ قمييغم نييذا اًمييذي ي٠ميمييؾ اًمرسميي٤م،  اًمِمييٞم :

 نؾ قمٛمٚمف يمٗمر ردة  و يمٗمرة قمٛمؾ؟ يمٞمػ شمٕمر ؟

 : ...اًم٤ًمرؾ

 ؾم٤مُمع  ٟم٤م وؿمقؿم٦م ُم٤م  دري وؾمقؾم٦م، نؾ نٜم٤مح يشء؟ اًمِمٞم :

سم ٙميؿ  هنيؿ  شميره    ني١مٓء : يٕمٜميل:  ىم٤مُمي٦م اوجي٦م واًمٌٞمٜمي٦م،  و يي٤م ؿميٞم   ٓاًم٤ًمرؾ

يٕمٞمِميييق  ُمييي  ً ذم سمٚميييد ُمًيييٚمٛملم و ىمّميييد نييي١مٓء اًميييذيـ  ييي٤مًمٗمقا سمٕمْميييٝمؿ سمٕميييض  ٓ 

شم٘مّمد  هنؿ يٕمٞمِمق  سملم  يدي قمٚمامء، وسملم سمٚميدة ُمًيٚمٛم٦م، يمٞميػ شم٘مي٤مم قمٚميٞمٝمؿ اوجي٦م 

 ونؿ يٕمٜمل..

نيييذ  ُمِميييٙمٚم٦م، يٕمٜميييل:  ذا يمييي٤م  سمٕميييض إوميييراد يٕمٞمِميييق  ذم جمرٛميييع ومٞميييف  اًمِميييٞم :

 ٓ يٕميص ا ؟ قمٚمامء نؾ ُمٕمٜمك ذًمؽ    نذا اعمجرٛمع

 : يٕميص ا ، ًمٙمـ نٜم٤م خترٚمػ نذ  ًمٞم٧ًم ُمٕمّمٞم٦م.اًم٤ًمرؾ

ُم٤م يم٤م  سم  ٜم٤م خترٚمػ  و ٓ خترٚميػ، ٟم يـ بي٥م    ٟمٛمٌمي  مم شمقويٞم   اًمِمٞم :

إُمييييقر ًمييييٞمس سميييي٤مًمٓمريؼ اًم٘مٗمييييز، ٕ  نييييذا ٓ يٗمٞمييييد ، ٕ  اًمييييذي ي٘مٗمييييز سمنييييقم٦م اييييقي 

اًمٙمٗميي٤مر ىمٌييؾ سمنييقم٦م، نييؾ نٜميي٤مح ذم ذاح اعمجرٛمييع اًمييذي اسمييركم ُمييع إؾمييػ سمٛمييقآة 

 نذا آسمر ء يم٤م  نٜم٤مح ُمـ يرٕم٤مُمؾ سم٤مًمرسم٤م؟ يم٤م  نٜم٤مح سمٜمقح شمرٕم٤مُمؾ سم٤مًمرسم٤م؟



 اجلهاد ------------------------------------------------------------- األلباىي يف امليهججامع تراث العالمة 

50 

 : ٟمٕمؿ.اًم٤ًمرؾ

ـمٞم٥م، نؾ يم٤م  اًمٗمرن سملم ن١مٓء اًمذيـ ي٠ميمٚمق  اًمرسم٤م ويٓمٕمٛمق  اًمرسمي٤م ذم  اًمِمٞم :

شمٚمؽ اًمٌ د ومرن سمٞمٜمٝمؿ وسملم نذ  اًمٌ د إظمره ُمـ طمٞم٨م اوٙمؿ اًمنميقمل، عمي٤مذا؟ 

شم٘مييق  ٓ ومييرن، ونٜميي٤مح شم٘مييق : يقضمييد ومييرن، اٟمٔميير أ  يمٞمييػ  ُميي٤مذا شم طمييظ طمٞمييٜمام نٜميي٤م

اإلٟم٤ًم  اًمٕمجؾ ي٘مع ومٞمام ٓ  ٌف، ُم٤م اًمٗمرن سملم نذا ونذا،  م ًمٞمس واو  يم ُمل؟ 

 ًمٞمس واو .

  يـ نذا اًمذي يم٤م  يقؿمقش؟ ُم٤م ر يؽ ومٝمٛم٧م ؾم١مازم؟

  ٟم٤م وم٤منؿ ؾم١ماًمؽ ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م ضمقاسمؽ، ُمد ًمّم٤مطمٌؽ سمٛمددح أ . اًمِمٞم :

 ٟمٗمس آؾمرٕم٤مٟم٦م ٟمٗمس  يمؾ اًمرسم٤م، ٟمٗمًٝم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٗمس اًمٌمء. اًمِمٞم :

 ٟمٗمس اعمٕمّمٞم٦م واطمدة. ُمداظمٚم٦م:

ٓ، ًمٞمس نذا اًم١ًما ، اًمًي١ما   ٟميف نيؾ نٜمي٤مح وميرن ذم نيذ  اعمٕمّميٞم٦م سميلم  اًمِمٞم :

سمٚميييد يٕميييٞمش  نٚميييف سميييلم قمٚميييامء وسمٚميييد رظمييير ىميييؾ ومٞميييف اًمٕمٚميييامء يميييام يرييييد    ي٘ميييق   ظمقٟمييي٤م 

 الزارري، نؾ نٜم٤مح ومرن؟

 ٤م ومٞمف.ٓ ُم ُمداظمٚم٦م:

 نق ُم٤م فمٝمر ًمف سمٕمد، عم٤مذا مل ئمٝمر ًمؽ. اًمِمٞم :

 ... ُمداظمٚم٦م:

 ًمٙمـ  ٟم٧م ومرىم٧م. اًمِمٞم :

 ٓ ُم٤م ومرىم٧م، يٕمٜمل: نؾ ... ُمداظمٚم٦م:
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: ًمٙمـ نٜم٤مح ومرن ي٤م ؿمٞم ،  ٟمي٧م قمكم ٟم٧م ٟمًٞم٧م ُم٤م ىمٚم٧م، ىمٚم٧م ُمًردريم٤ًم  اًمِمٞم :

 ىمٚم٧م نذا.

 ٟمرضمق ُمـ ومْمٞمٚمرٙمؿ شمٗمًػم نذا اًمٗمرن ًمٙمل يرٌلم ًمؽ اوؼ. ُمداظمٚم٦م:

ُم٤م قمٚمٞمؽ، ًمٙمـ  ٟم٤م ٓ  قمؽم  ومٞمام شم٘مق ، ًمٞمس نٜم٤مح ومرن سم٤مرح ا  ومٞمؽ،  :اًمِمٞم 

اًمٗمييرن يرّمييقر سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمِميي ص يٕمٚمييؿ    نييذا طمييرام، و ؿميي ص ٓ يٕمٚمييؿ  ٟمييف طمييرام، 

نذا ومرن ُمٕمؽم  ومٞمف، يٕمٜمل: ُم  ً نذا  ظمقٟمي٤م اًميذي  ٟمٕميؿ ا  قمٚمٞميف سم٤مإلؾمي م  سميرانٞمؿ 

يميي٤م  ذم ويي ًمف اًم٘مييديؿ ينمييب نييذا، سم٤مقمرٌيي٤مر  ٟمييف طمييدي٨م قمٝمييد سم٤مإلؾميي م ويميي٤م  عميي٤م 

اخلٛميير، ورسمييام ُميي٤م  ىمييق  قمٜمييف سم٤مًمييذات رسمييام همييػم  وُمييش سمٕمٞمييد  ؾمييٚمؿ وٓ يييزا  ينمييب 

 اخلٛمر، وٙمـ نذا  م ٓ؟

 وٙمـ. ُمداظمٚم٦م:

 وينمب اخلٛمر ونق ٓ يدري  ٟمف حمرم، وٙمـ  م ٓ؟ اًمِمٞم :

 وٙمـ. ُمداظمٚم٦م:

 ٟميي٤م  ىمييق   ًمٙمييـ ذم سميي د اإلؾميي م ًمييٞمس وٙمييـ، نييذا اًمٗمييرن ُمقضمييقد،  ُميي٤م اًمِمييٞم :

أ : اًمرسميي٤م طمييرام ؾمييقاء يميي٤م  رسميي٤ًم ؾمييٕمقدي٤ًم  و يميي٤م   ردٟمٞميي٤م ً و ؾمييقري٤ًم  و ضمزاررييي٤ًم، ومٞمييف 

 ومرن؟ نؾ نٜم٤مح ومرن؟

 ٓ ُم٤م ومٞمف ومرن. ُمداظمٚم٦م:

ٓ ومرن، نؾ يمؾ ني١مٓء ذم يميؾ نيذ  اًميٌ د ؾميقاء ُميـ طمٞمي٨م اًم٘ميق  وميٞمٝمؿ  اًمِمٞم :

  و يمٚمٝمييؿ نييؿ  هنييؿ يمٗميي٤مر ُمرشمييدو  يمٚمٝمييؿ قمييـ اإلؾميي م ٕهنييؿ يًيير ٚمق  ُميي٤م طمييرم ا 

ُمًيٚمٛمق  و   يميي٤مٟمقا يًيير ٚمق  ُمي٤م طمييرم ا   م ىمييد يٙمييق  سمٕمْميٝمؿ يمٗميي٤مرًا ُمرشمييديـ قمييـ 

 اًمديـ وسمٕمْمٝمؿ ٓ يزاًمق  ُمًٚمٛملم؟ ُم٤مذا شمره ذم نذا اًمر٘مًٞمؿ اًمٕم٤مد ؟

  راح وٕم٧م قمٜمل.
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 ...ُمداظمٚم٦م:

 يٌدو  ٟمف و٤مع. اًمِمٞم :

 ي٤م ؿمٞم  ؾم١ما . ُمداظمٚم٦م:

 ٓ ُم٤م يٜمٌٖمل    شم٠ًم . اًمِمٞم :

،  ٟمييييي٤م  ىمّميييييد ذم يم ُميييييل نيييييؾ نييييي١مٓء اوٙمييييي٤مم ر  ؾميييييٕمقد  و يييييي٤م ؿميييييٞم  ُمداظمٚمييييي٦م:

اًمٙميييقيرٞملم  و اعمٍمييييلم  و  ي طمٙمييي٤مم ؾميييقاء الزاريييريلم وميييٜم ـ يييي٤م ؿميييٞم  نيييؾ ٟم يييـ 

ٟمٕمٚمييييؿ    نيييي١مٓء فميييي٤منرنؿ يقاًمييييق   قمييييداء ا  وٓ يرييييؼمؤو  ُمييييٜمٝمؿ، ومٝمييييؾ نييييذ   ريييييد 

 ضمقاب دىمٞمؼ ضمدًا، ومٝمؾ نذ  ردة  م ٓ؟

اًمرسميييي٤م ونييييؿ يٕمٚمٛمييييق   ريٛمييييف؟ ُميييي٤م  ُميييي٤م ضمقاسمييييؽ سم٤مًمٜمًيييي٦ٌم ًمٚمييييذيـ ييييي٠ميمٚمق  اًمِمييييٞم :

 ضمقاسمؽ اعمٓمٛمئـ  ٟم٧م ًمف؟

 ٟمٕمؿ ي٤م ؿمٞم  وٙمـ ي٘مدر ي٠ميمؾ اًمرسم٤م ونق ًمٞمس ُمٕمر٘مد ... ُمداظمٚم٦م:

 طمًييييٜم٧م، ٓ، ئمٝميييير    نييييذا اعمٕمييييرو  يّمييييٌ  ذم يم ييييػم ُمييييـ إطمٞميييي٤م   اًمِمييييٞم :

جمٝمييقًٓ، وأ  نييذا نييق اًمقاىمييع، اطمٗمييظ نييذ  اًمٙمٚمٛميي٦م: ُميي٤م ىمقًمييؽ ذم اًمييذيـ ييي٠ميمٚمق  

 ٤مر؟اًمرسم٤م نؾ نؿ يمٗم

ٓ،  ذا يميي٤مٟمقا ُمًيير ٚملم نييذا يمٗميي٤مر ظميي٤مرضملم قمييـ اعمٚميي٦م، و   مل يٙمقٟمييقا  ُمداظمٚميي٦م:

 ُمًر ٚملم.

و ذا ىمٚم٧م نذا اًمٙم م ذم  وًمئؽ اوٙم٤مم اًمذيـ يقاًمق   قميداء ا  شمٙميق   اًمِمٞم :

 خمٓمئ٤ًم؟

 ٓ  يمق  خمٓمئ٤ًم. ُمداظمٚم٦م:

ردة،  يمٗميييرًا، يمٗمييير ٤مومٝميييق  ٟمييي٤م نيييذا،  ذًا اًمر٘مٞمٜمييي٤م، ًميييٞمس اعميييقٓة ذم طميييد ذاوييي اًمِميييٞم :

وًمٙمٜمف ُمٕمّمٞم٦م يمٌػمة، ومٛمـ اؾمير ٚمٝم٤م سم٘مٚمٌيف يم٤مًميذي اؾمير ؾ اًمرسمي٤م سم٘مٚمٌيف، يم  ي٤م ارشميد 
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قمييييـ اإلؾميييي م، وُمييييـ مل يًيييير ؾ سم٘مٚمٌييييف نييييذ  اعمٕمّمييييٞم٦م  و شمٚمييييؽ وميييي  يييييزا  ذم دارييييرة 

 رح سمام ومٕمؾ طم٤مـم٥م سمـ  ن سمٚمرٕم٦م شمذيمر طمدي ف، نؾ يمٗمر؟يم  ذَ اإلؾم م، و ُ 

 ٓ ُم٤م يمٗمر. ُمداظمٚم٦م:

 مم اعمنميملم، وذم ىمْمٞم٦م ظمٓمػمة ضمدًا؟عم٤مذا، ُمع  ٟمف وا اًمِمٞم :

  ظمؼم قمـ  ُمقر اعمًٚمٛملم. ُمداظمٚم٦م:

 و ُمقر اعمًٚمٛملم وقمٚمٞمٝمؿ ؾمٞمد اعمرؾمٚملم. اًمِمٞم :

 وًمٙمـ  ًمٞم٧ًم نذ   او٤مًم٦م ظم٤مص٦م. ُمداظمٚم٦م:

: ٓ شم٘مق : وًمٙمـ ي٤م  ظمل، ًمٙمـ اؾمردراح،  ٟم٧م شمًردرح قمغم ُم٤مذا، ُم٤م ومٞمف اًمِمٞم 

ىميد وامم اعمنمييملم؟  ذًا: ُمي٤م يمٗمير،  يشء يًردرح قمٚمٞمف،  ٟم٤م أ   ؾمي٠مًمؽ:  ًميٞمس نيذا

  ًمٞمس يمذًمؽ.

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ذًا: ًميييييٞمس يميييييؾ ُميييييقآة يمٗمييييير ردة، واوييييي   مم نٜمييييي٤م، نيييييق اًميييييذي اىميييييؽم   اًمِميييييٞم :

سم٤مٓؾمييير    اًم٘مٚمٌيييل، ورٟمٗمييي٤ًم  ٟمييي٧م ىمٚمييي٧م: ٟم يييـ ًميييٞمس ًمٜمييي٤م    ٟمِميييؼ قميييـ ىمٚميييقهبؿ، ًمٜمييي٤م 

قآة اًمٔمييي٤منر،  ٟمييي٤م  ؾمييي٠مًمؽ أ : نيييذا اًمٔمييي٤منر اًميييذي  ٟمييي٧م شميييريمـ  ًمٞميييف ذم ُمًييي٠مًم٦م اعمييي

 اعم رُم٦م  ؾم ُمٞم٤ًم، ُم٤م نق؟

ييُف ُِمييٜمُْٝمؿْ ﴿نييق  هنييؿ قمّمييقا رب اًمٕميي٤معملم  ُْؿ ُِمييٜمُْٙمْؿ وَم٢مِٟم  ـْ َيَرييَقن  نييذا نييق  [95]الملئدد ة ﴾َوَُميي

اًمٔميي٤منر، ًمٙمييـ نييذا اًمٔميي٤منر ٟم ييـ اشمٗم٘مٜميي٤م  ٟمييف حمييرم، ًمٙمييـ ُميي٤م نييق اًمٔميي٤منر اًمييذي دًمييؽ 

ٞمييؾ قمييغم قمييغم    نييذا آؾميير    اًمٔميي٤منري نييق اؾميير    سميي٤مـمٜمل  يْميي٤ًم، قمٜمييدح دًم

 نذا؟

قمٜمييدي فميي٤منرنؿ ييي٤م ؿمييٞم ،  ٟميي٤م  فمييـ    اًمٌيي٤مـمـ ىمييد يقاومييؼ اًمٔميي٤منر، ٟم ييـ  ُمداظمٚميي٦م:

 ٟمرٙمٚمؿ ُمع اًمِمٞم  ًمٙمل ٟمرٕمٚمؿ نذ  ومرص٦م ًمٕمٚمٝم٤م ٓ شمر  ًمٜم٤م ُمرة  ظمره.
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 ٟم٤م  ذيمرح سمي٠م  ) ٓ شمٙميـ ُميـ اعم٘مدىميديـ( ٕ  نيذ  ىميد شم٘م٤مسميؾ سم٘ميد ُم ٚمٝمي٤م،  اًمِمٞم :

  ًمٞمس يمذًمؽ  م وٕم٧م قمٜمل  يْم٤ًم؟

 ٕمؿ ٟمٕمؿ.ٓ ٓ، ٟم ُمداظمٚم٦م:

 ذًا: ارومييع يمٚمٛمي٦م ىمييد، و ضميي٥م قميـ ؾميي١مازم، نيي١مٓء اًميذيـ واًمييقا اعمنميييملم  اًمِميٞم :

ٚم٧م ص ي قَ فم٤منرنؿ  هنؿ ظم٤مًمٗمقا ٟمص اًم٘مرر  اًمٙمريؿ، نذا ُم٤م ومٞمف  ؿمٙم٤م ، ًمٙمـ يمٞمػ شمَ 

  ن١مٓء اؾمر ٚمقا ُميقآة اًمٙمٗمي٤مر سم٘مٚميقهبؿ،   و شمريد    شمرقصؾ  مم سم٤مـمٜمٝمؿ ًمر٘مق : 

 ذم ىمٚمقهبؿ؟نؾ ًمؽ ؾمٌٞمؾ  مم ذًمؽ    شمٙمِمػ قمام 

 ًمٞمس ... ُمداظمٚم٦م:

 ذًا: شمٌ٘مك قمٜمد اًمٔم٤منر، ُم٤م نق اًمٔم٤منر؟  هنؿ ظم٤مًمٗمقا ٟمص اًم٘مرر  اًمٙمريؿ،  اًمِمٞم :

 ونذا ًمٞمس ُمقوع ظم  .

 (  00:  00:  43/ 468) اهلدى والنور/
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 ايعًُٝات االْتشاز١ٜسهِ 

ذم اوييرب اوييدي٨م ييي٤م ؿمييٞم  يًييٛمق  اًمٙمٛمٜمييدوز  و ومرىميي٦م اٟمر ٤مرييي٦م ذم  ُمداظمٚميي٦م:

ودي ٦م، يٕمٜمل: وٙمـ يٙميق  ومٞميف ىميقات اًمٕميدو سمرٝمي٤مضمؿ اعمًيٚمٛملم وم٤ٌمًمري٤مزم اورب ا

سمٞمٕمٛمٚمقا يمٛمٜمدوز  و ومرىم٦م اٟمر ٤مري٦م سمٞم ٓمقا ىمٜم٤مسمؾ وسمٞمدظمٚمقا ُم  ً قمغم دسم٤مسمي٤مت اًمٕميدو 

  و يمذا، ُم٤م طمٙمؿ نذا نؾ يٕمرؼم اٟمر ٤مر  و همػم ذًمؽ؟

اًمريل اًمرٕمٞمًي٦م اوٞمي٤مة ٓ، نق آٟمر ي٤مر عمي٤م ي٘مريؾ  ٟمًي٤م  ٟمٗمًيف ظم صي٤ًم ُميـ  اًمِمٞم :

 ٞم٤منيي٤م،  ُميي٤م ذم نييذ  اًمّمييقرة اًمرييل  ٟميي٧م شمًيي٠م  قمٜمٝميي٤م، ومٝمييذا ًمييٞمس اٟمر يي٤مرًا، سمييؾ نييذا 

ضمٝميي٤مد ذم ؾمييٌٞمؾ ا ،  ٓ  هنيي٤م نٜميي٤م ُم طمٔميي٦م بيي٥م آٟمرٌيي٤م  نيي٤م،  ٟمييف نييذا ٓ يٜمٌٖمييل    

 يٙمق  ومردي٤ًم ؿم ّمٞم٤ًم،  ٟمام ذًمؽ يٙمق  سم٠مُمر ىم٤مرد الٞمش واو ؟ 

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ٟمييف ذم ظمًيي٤مرشمف  ل قمييـ نييذا اًمٗمييدارل ويييره وميي٢مذا يميي٤م  ىم٤مرييد الييٞمش يًييرٖمٜم اًمِمييٞم :

ر يييف  رسميي  يمٌييػم ُمييـ ضمٝميي٦م  ظمييره سم٢مصمٜميي٤مء قمييدد ويي ؿ ُمييـ اعمنميييملم واًمٙمٗميي٤مر، وميي٤مًمر ي

 نذا اإلٟم٤ًم  ومٕمٚمٞمف ـم٤مقمرف. وب٥م ـم٤مقمرف، طمرك ًمق مل َيْرَض 

 ُم٤م ومٞمف  ي طمرج يٕمٜمل؟ ُمداظمٚم٦م:

ُمي٤مت ُم٤م ومٞمف طمرج؛ ٕٟميف نيذا ٓ ٟمًيٛمٞمف اٟمر ي٤مرًا، آٟمر ي٤مر ُميـ  يميؼم اعم ر اًمِمٞم :

ذم اإلؾميي م؛ ٕٟمييف ُميي٤م يٗمٕمٚمييف  ٓ همْميي٤ٌم  قمييغم رسمييف، ُمٜمٙميير قمٚمٞمييف ىمييدر ، قمٞميي٤مذا سميي٤م   ُميي٤م 

اًمٙميردوس  ـ اًمًٚمػ اًمّم٤مًم  ُمـ سمٕمدنؿ اجيؿ قميغمنذا ومٝمق سم٘مدم يمام يم٤م  يم ػم ُم

ا٤مقم٦م و ٛم٦م ُمـ اًمٙمٗم٤مر سمًٞمٗمف، ئميؾ يٕمٛميؾ ومٞميف سم٤مًمًيٞمػ طمريك ي٠مشمٞميف اعميقت ونيق 

ومِمييير٤م  سميييلم ُميييـ ي٘مريييؾ ٟمٗمًيييف ذم نيييذ  صييي٤مسمر ورا ؛ ٕٟميييف يٕمر٘ميييد     ُم٤مُميييف الٜمييي٦م، 
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اًمٓمري٘ميييي٦م الٝم٤مدييييي٦م وسمييييلم آٟمر يييي٤مر ًمٚم يييي ص ُمييييـ اوٞميييي٤مة اًمدٟمٞمقييييي٦م  مم يٕمٞمِمييييٝم٤م  و 

يريم٥م ر ؾمف وسمٞمجرٝمد ًمٜمٗمًف، ومٝمذا طمٞمٜمئذ يدظمؾ ذم سمي٤مب  ًم٘مي٤مء اًميٜمٗمس ذم اًمرٝمٚمٙمي٦م، 

 ُم٤م  ذا يم٤م  ىم٤مرد الٞمش اًمذي يٕمر  اًم٤ًمطم٦م وواىمٕمٝم٤م وًمقازُمٝم٤م و.. و..  مم رظمير ، 

 نذا  ُمر ضم٤مرز، سمؾ  ُمر ُمرهمقب ومٞمف رشقم٤ًم.ر ه ذًمؽ 

 ( 00:  26: 39/   134) اهلدى والنور /

 

 باب َٓ٘

ؾم١ما : ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ذيمرشمؿ ىمّم٦م اًم٤ًمطمر واًمٖم م واعمٚميؽ، اًمٖمي م ذم هن٤ميي٦م اًم٘مّمي٦م 

ذيمييرشمؿ  ٟمييف ومييده ٟمٗمًييف ُمييـ   ضمييؾ ؿمييٕمٌف، ومٝمييؾ ُمييـ اعمٛمٙمييـ    يًييرد   و  ذا اؾمييرد  

ذم ًمٖميي٦م اًمٞمييقم اًمٕمٛمٚمٞميي٤مت آٟمر ٤مرييي٦م  و  هبييذ  اًم٘مّميي٦م خميي٤مًمػ قمييغم ضمييقاز ُميي٤م يًييٛمك

 آؾمرِمٝم٤مدي٦م، ومٝمؾ يّم  ًمف اؾمرِمٝم٤مد ؟

ـ ٟمٕميييٞمش ذم طمٙميييؿ  ؾمييي ُمل يم٤مُميييؾ، ومل شمٙميييٓ، ٕٟمٜمييي٤م ٟم٘ميييق  ٟم يييـ أ   اًمِميييٞم :

اًمنميييارع اًمًييي٤مسم٘م٦م يمنمييييٕمرٜم٤م، وًميييذًمؽ ٟم يييـ سم٤مًمٜمًييي٦ٌم نيييذ  اعمًييي٠مًم٦م ٟم٘ميييق : ٓ بيييقز 

قارٝمؿ، سم    ُم٤م  ذا يم٤م  ًمألومراد    ير ٙمٛمقا ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ، و   يٗمدوا  ٟمٗمًٝمؿ سم٠من

 و  نق يٕمٛمؾ  ٧م ىمٞم٤مدشمف اإلؾم ُمٞم٦م.١مذًمؽ شمٜمٗمٞمذ  ُمر ُمً

ىم٤مردًا  و طم٤ميماًم  ذا ر ه    ُمّمٚم ٦م اعمًٚمٛملم ذم    ي١مدي نذا اًمرضمؾ  ُمداظمٚم٦م:

 قمٛمٚمٞم٦م اٟمر ٤مري٦م وم  سم٠مس،  ذًا ٓ يٙمق  إُمر سم٤موٙمؿ قمغم ٟمٗمًف؟

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

  ذًا ٟمقؾمٕمٝم٤م  يم ر ... ُمداظمٚم٦م:

 سمس شمقؾمٕمٝم٤م شمْمٞمؼ سمٕمديـ. اًمِمٞم :
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 رييييد  ظمٗمٗمٝمييي٤م، ... طميييزب ا  وُمييي٤م ؿمييي٤مسمف أ   قمٓمييي٤منؿ  ُمييير  و ختٓميييٞمط  ُمداظمٚمييي٦م:

 قمٛمٚمٞم٦م يٜمٗمذن٤م ؿم ص.

 ونؾ يًر٘مٞمؿ اًمٔمؾ واًمٕمقد  قمقج؟ اًمِمٞم :

 ٓ يًر٘مٞمؿ، ُم٤م سمٜمل قمغم سم٤مـمؾ ومٝمق سم٤مـمؾ، ُم٤م يم٤م  ُمـ و ًمرٝمؿ. ُمداظمٚم٦م:

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

ؾمي م، وني١مٓء  قميداء اإلؾمي م، وجميرد ـمٞمي٥م فميـ نيذا  ٟميف نيذا نيق اإل ُمداظمٚم٦م:

وًملم قمييٜمٝمؿ ٟميي٤مس وييي ًمٞملم ١منييذ  اًمٕم٘مٞمييدة ىمييد شمقضمييد قمٜمييد إومييراد وىمييد يٙمييق  اعمًيي

م ٟمٗمًف ونق ئميـ  ٟميف خييدم اإلؾمي م واعمًيٚمٛملم يٕمٜميل: د  فمٚمٛم٦م، ومٝمذا اًمٗمرد اًمذي ىمَ 

 نذ  اًمٜمٞم٦م؟

 سمٞمٜمف وسملم رسمف. اًمِمٞم :

 ًمٙمـ نذ  اًمٜمٞم٦م ٓ شمِمٗمع ًمف. ُمداظمٚم٦م:

 ٛمـ يريد    يرٕمٚمؿ اإلؾم م و   يٓمٌ٘مف.ٟم ـ ٟمرٙمٚمؿ قمًمٙمـ  اًمِمٞم :

 طمٙمٛمٜم٤م قمغم اًمٗمٕمؾ سمٜمٗمًف ًمٞمس قمغم وم٤مقمٚمف، نذا  ُمر  سمٞمٜمف وسملم رسمف. ُمداظمٚم٦م:

 سملم ا . اًمِمٞم :

 (00:  02: 53/ 258) اهلدى والنور / 

 باب َٓ٘

اًم١ًما  اًم ٤مًمي٨م: نيؾ بيقز ريميقب ؾميٞم٤مرة ُمٗم  ي٦م سمي٤معمرٗمجرات واًميدظمق  هبي٤م وؾميط 

 ٤م يًٛمك أ  سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٤مت آٟمر ٤مري٦م ُمع اًمدًمٞمؾ؟إقمداء ونق ُم

ىمٚمٜميي٤م ُمييرارًا وشمٙمييرارًا قمييـ ُم ييؾ نييذا اًمًيي١ما  سم٠مٟمييف ذم نييذا اًمزُميي٤م  ٓ بييقز  اًمِمييٞم :

ٕهنيي٤م  ُميي٤م    شمٙمييق  شمٍمييوم٤مت ؿم ّمييٞم٦م ٓ يييرٛمٙمـ اًمٗمييرد قميي٤مدة ُمييـ شمٖمٚمٞميي٥م اعمّمييٚم ٦م 
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 ٟميام قمغم اعمٗمًدة  و اعمٗمًدة قمغم اعمّمٚم ٦م،  و  ذا مل يٙمـ إُمير شمٍميوم٤ًم ومرديي٤ًم و

نق ص٤مدر ُمـ نٞمئ٦م  و ُمـ ا٤مقمي٦م  و ُميـ ىمٞمي٤مدة  يْمي٤ًم نيذ  انٞمئي٦م  و نيذ  الامقمي٦م  و 

نييذ  اًم٘مٞميي٤مدة ًمٞمًيي٧م ىمٞميي٤مدة رشقمٞميي٦م  ؾميي ُمٞم٦م، وم ٞمٜمئييٍذ يٕمرييؼم نييذا اٟمر يي٤مرًا،  ُميي٤م اًمييدًمٞمؾ 

ومٛمٕمييرو  ذم   طم٤مدييي٨م يم ييػمة ذم اًمّميي ٞم لم وهمػم يي٤م    ُمييـ ٟم يير ٟمٗمًييف سميي٠مي رًميي٦م 

قز ُم يؾ نيذ  اًمٕمٛمٚمٞمي٦م آٟمر ٤مريي٦م يميام ي٘مقًميق  ومٝمق ذم ضمٝمٜمؿ يٕميذب سمٛم ٚمٝمي٤م،  ٟميام بي

اًمٞمقم ومٞمام  ذا يم٤م  نٜم٤مح طمٙمؿ  ؾم ُمل وقمغم نيذا اوٙميؿ طمي٤ميمؿ ُمًيٚمؿ  ٙميؿ سميام 

و  اوٞميييي٤مة، ُمٜمٝميييي٤م ٟمٔميييي٤مم الييييٞمش وٟمٔميييي٤مم ١م ٟمييييز  ا ، ويٓمٌييييؼ رشيٕميييي٦م ا  ذم يمييييؾ ؿميييي

اًمٕمًييٙمر يٙمييق   يْميي٤ًم ذم طمييدود اًمنمييع، وميي٢مذا ر ه اويي٤ميمؿ إقمييغم وسم٤مًمريي٤مزم يٛم ٚمييف 

إقمغم ًمٚمجٞمش  ذا ر ه    ُمـ ُمّمٚم ٦م اعمًٚمٛملم  ضمراء قمٛمٚمٞم٦م اٟمر ٤مري٦م ذم  اًم٘م٤مرد

ؾميييٌٞمؾ ُمّميييٚم ٦م رشقمٞمييي٦م نيييق نيييذا اوييي٤ميمؿ اعمًيييٚمؿ نيييق اًميييذي ي٘ميييدرن٤م ُمًيييرٕمٞمٜم٤ًم سم٠منيييؾ 

اًمِمقره ذم جمٚمًف ومٗمل نذ  او٤مًم٦م وم٘ميط بيقز ُم يؾ نيذ  اًمٕمٛمٚمٞمي٦م آٟمر ٤مريي٦م،  ُمي٤م 

 ُم٤م ؾمقه ذًمؽ وم  بقز.

 ( 01: 13: 34/ 451) اهلدى والنور /

 باب َٓ٘

يييي  ¢قَمِجيي٥َم رسمُّٜميي٤م ًمرضمييؾ يييي  و يمييام ىميي٤م  اًمٜمٌييلُّ »: قمٜمييد  ن داود يييي ر  ا  قمٜمييف يييي: اًمًيي٤مرؾ

 .«ىم٤مشمؾ الٞمش، واهنزم الٞمش، وقم٤مد وطمد ، وىم٤مشمؾ طمرك ىُمرِؾ

ُمييي٤م ُميييده صييي ٦م نيييذا اويييدي٨م؟ ونيييؾ نيييق دًمٞميييؾ ليييقاز اًمٕمٛمٚمٞمييي٤مت ويييد اًمٞمٝميييقد 

سملم سم٤مًمً ح، وضمي٤منزيـ سم٤مًمًي ح، اًمٗمروٞم٦م، يٕمٜمل: إؿم ٤مص اًمذيـ يذنٌق  ُُمدَ  ر 

 واٟمر٘م٤مُم٤ًم وُرُم٤مت ا  شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم، ضمزاح ا  ظمػمًا؟

و ٟم٧م ضمزاح ا  ظميػمًا،  ُمي٤م قميـ اويدي٨م وم٠مٟمي٤م ٓ  ؾمر يي  أ  نيؾ نيق  اًمِمٞم :
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، وؾمٜمـ  ن داود يمام شمٕمٚمٛمق  ومٞمف ُمـ نذا وومٞمف ُمـ نذا، وًمٙمـ (7)ص ٞم   و وٕمٞمػ

 ٦م اويدي٨م  و ويٕمٗمف نيق اًمٜم٤مطمٞمي٦م اًمٗم٘مٝمٞمي٦م ُمٜميف،  ذا يم٤م  اعم٘مّمقد ُمـ ؾم١ما  قمـ صي

ومٛمٛمٙمـ اًمقصيق   مم اليقاب قميـ اًمٜم٤مطمٞمي٦م اًمٗم٘مٝمٞمي٦م، وًميق شمقىمٗمٜمي٤م أ  قميـ اليقاب 

 صمٌقت اودي٨م  و وٕمٗمف، ًمٙمـ ًمٕمؾ  سمٕمض  ظمقاٟمٜم٤م يذيمر ؿمٞمئ٤ًم... شمذيمر ؿمٞمئ٤ًم... دقمٜم

 اعمٝميييؿ، اًمٕمٛمٚمٞمييي٤مت آٟمر ٤مريييي٦م اًمريييل شم٘ميييع اًمٞميييقم،  ٟمييي٤م  ىميييق  ذم ُم ٚمٝمييي٤م دميييقز وٓ

دمييقز، وشمٗمّميييٞمؾ نيييذا اًمٙمييي م اعمرٜميي٤مىمض فمييي٤منرًا: دميييقز ذم اًمٜمٔمييي٤مم اإلؾمييي ُمل، ذم 

الٝميييي٤مد اإلؾميييي ُمل، اًمييييذي ي٘مييييقم قمييييغم  طمٙميييي٤مم اإلؾميييي م، وُمييييـ نييييذ  إطمٙميييي٤مم  ٓ 

يميييي٤م   ¢يرٍمييي  الٜميييدُي سمر يييييف اًمِم يصييي، و ٟمييييام يييي٠مار سمييي٠مُمر  ُمييييػم ، ٕ   اًمٜمٌيييل  

. ومي٢مذا يمي٤م  نٜمي٤مح «٘ميد  ـمي٤مقمٜملُمـ  ـم٤مقمٜمل وم٘مد  ـم٤مع ا ، وُمـ  ـم٤مع  ُمػمي وم»ي٘مق : 

وٟمرضمييق    يٙمييق  نييذا ىمريٌيي٤ًم ضمٝميي٤مد  ؾميي ُمل ىميي٤مرؿ قمييغم اًمٜمٔميي٤مم اإلؾميي ُمل، و ُمييػم  ٓ 

ييام يٙمييق  قم٤معميي٤ًم سم٤مإلؾميي م، ظم٤مصيي٦م إطمٙميي٤مم اعمرٕمٚم٘ميي٦م سم٤ملٝميي٤مد ذم  يٙمييق  ضميي٤من ً  ٟم 

ؾمٌٞمؾ ا ، نذا اًم٘م٤مرد  و نيذا إُميػم ) ُميػم اليٞمش( اعمٗميروض  ٟم يف نيق اًميذي يٕمير  

ٓميط ؾمي٤مطم٦م اعمٕمريمي٦م وشمّميقرن٤م ذم ذنٜميف ا٤مُمي٤ًم، ومٝميق ي٘مي٤م  ذم ُم ٚميف يٕمير  و ظمذ خم

يميؾ اًمٙمريػ، يٕمير  ُمي  ً  ذا يمي٤م  نٜمي٤مح ـم٤مرٗمي٦م ُميـ اليٞمش ًمييف ٟمٙم٤ميي٦م ؿميديدة ١ميمٞمػ شمُ 

نيذا ُم ي٤م  و ٟمي٤م  -ذم الٞمش اإلؾم ُمل، ويره    ُيٗم٤مدي سمجٜمٍد ُمـ ضمٜمقد  وخيري٤مر، 

    الٜمييييقد ًمٞمًييييقا ذم يمٚمٜميييي٤م يٕمٚمييييؿ  -ًمًيييي٧ُم قمًييييٙمري٤ًم ًمٙمييييـ اإلٟمًيييي٤م  يًييييرٕمٛمؾ قم٘مٚمييييف 

اًمًٌيي٤مًم٦م سمٜمًيي٦ٌٍم واطمييدة واًمِمييج٤مقم٦م، وًمٞمًييقا سمٜمًيي٦ٌم واطمييدة ذم ُمٕمروميي٦م اًم٘مريي٤م  و طمٙميي٤مم 

يييي٧م  اًم٘مرييي٤م  و صيييق  اًم٘مرييي٤م  و مم رظمييير ... وم٠مٟمييي٤م  شمّميييقر     نيييذا اًم٘م٤مريييد اخلٌيييػم اخِلر 

                                                           
ومٕمٚميؿ ُمي٤م قمٚمٞميف ،   -يٕمٜميل  صي ٤مسمف-قمج٥م رسمٜم٤م ُمـ رضميؾ هميزا ذم ؾميٌٞمؾ ا  ومي٤مهنزم »ًمٕمٚمف طمدي٨م   (1)

ومرضميييع طمريييك  نرييييؼ دُميييف ، ومٞم٘ميييق  ا  شمٕمييي٤ممم عم رٙمريييف: اٟمٔميييروا  مم قمٌيييدي رضميييع رهمٌييي٦م وميييٞمام 

]طمًٜمف اًمِمٞم  إًم٤ٌمين ذم ص ٞم  ؾمٜمـ  ن داود  «ي، وؿمٗم٘م٦م و٤م قمٜمدي طمرك  نريؼ دُمفقمٜمد

 (ن.     7570يمر٤مب الٝم٤مد ) 
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ي٠مظمييذ رضمييؾ ُمييـ اًمًيي٤مىم٦م، يٕمٜمييل ُمييـ اًمييذيـ يّمييٚم ق  ًمٚمٓمييٌ  واًمييٜمٗم  ُمييش يّمييٚم ق  

ييييف ٓ  ًييييـ ًمييييف: شمًييييٚم  سم٤مًم٘مٜم٤مسمييييؾ   اًم٘مريييي٤م ، وًمييييٞمس قمٜمييييد  ؿمييييج٤مقم٦م سمٞم٘مييييق ًمٚم٘مريييي٤م  ٕٟم 

واريميي٥م اًمٓميي٤مررة وروح ارِم ومٞمٝميي٤م نيييي الامقميي٦م اعمقضمييقديـ ذم إرض اًمٗم ٟمٞميي٦م، نييذا 

٤م بل واطمد ُمـ الٜمقد يمام يٗمٕمٚمق  اًمٞمقم،  و ُمـ هميػم الٜميقد  ٟم يف  اٟمر ٤مر بقز،  ُم 

يييف شمٍمييي   يٜمر ييير ذم ؾميييٌٞمؾ ىمريييؾ اصمٜميييلم صم صمييي٦م  رسمٕمييي٦م ُميييـ اًمٙمٗمييي٤مر، ومٝميييذا ٓ بيييقز ٕٟم 

ؿم يصيي ًمييٞمس صيي٤مدرًا ُمييـ  ُمييػم الييٞمش، نييذا اًمرٗمّمييٞمؾ نييق ُمٕمٜمييك ىمقًمٜميي٤م بييقز وٓ 

بييييقز، وًمٕمييييؾ  الييييقاب واويييي     ؿميييي٤مء ا ،  ُميييي٤م اوييييدي٨م وميييي٠مرضمق    شمريييي٤مسمٕمٜمل ب 

 ٤مًم١ًما  ن٤مشمٗمٞم٤ًم  ذا يم٤م  سم٢مُمٙم٤مٟمؽ طمرك ُ راضمٕمف و ؾمرٗمٞمد  ٟم٤م  وًٓ صمؿ  ٟمٗمٞمد همػمٟم٤م صم٤مٟمٞم٤ًم.سم

ر ٟمٗمًيف  ٟم يام نيق ُي٘م٤مشميؾ سمًي طمف ومُٞم٘مريؾ سم٠مييدي ٧م نيق  ْ  ُيٗمج ي : اًم٘مْمٞم٦م ًمٞمًاًم٤ًمرؾ

 اًمٞمٝمقد، نل اًم٘مْمٞم٦م.

 نل ٟمٗمًٝم٤م ي٤م  ظمل، ذم ضمٞمش  ؾم ُمل ُب٤مند ذم ؾمٌٞمؾ ا ؟؟؟ ُم٤م ذم. اًمِمٞم :

 : اًمرضمؾ اًمذي نجؿ قمغم صػ اًمروم، يمام ذم رواي٦م....اًم٤ًمرؾ

نييذا هبييذ    رضمييقح ُميي٤م شمًييرٕمجؾ، ذم ضمييٞمش ُب٤منييد ذم ؾمييٌٞمؾ ا  وم٘م٤مشمييؾ اًمِمييٞم :

 ٓ. القاب:اًمٓمري٘م٦م؟ 

 : نق ىمْمٞم٦م  ٟم ف ُبر  اعمًٚمٛملم قمغم...اًم٤ًمرؾ

ٟم٤م اًمرٗمّمييٞمؾ سميي٤مرح ا  ومٞمييؽ؟ ُمييـ اعمٕميي٤مرح اًمرييل يم٤مٟميي٧م ٟم ييـ ُمييـ  يييـ  ظمييذ اًمِمييٞم :

شم٘ميييع ذم اًمًييي٤مري٦م، يمييي٤م  بيييل اًمرضميييؾ اًميييذي سميييدو ي٘مريييؾ ا٤مقمييي٦م ُميييـ اًمٙمٗمييي٤مر، ي٘ميييق  

يميذا، ي٘ميق  ًميف: نٞمي٤م ذم ؾميٌٞمؾ ًمٚم٘م٤مرد:  ٟم٤م  ريد     نجؿ قمغم يمردوس نيذا الامقمي٦م 

 ا  ومٞمًٛمع ًمف وي٠مذ  ًمف، ًمٙمـ ُم٤مذا شم٘مق  ًمق ىم٤م  ًمف: ٓ، نؾ بقز ًمف    ير٘مدم.

 : ذم طم٤مًم٦م اًم٘م٤مرد: ٓ، ٓ بقز.اًم٤ًمرؾ

نذا ىمّمدي، وم٠مٟم٤م ذيمرت ًمؽ ُم٤م بقز وُم٤م ٓ بيقز، طمٞميٜمام يٙميق  نٜمي٤مح  اًمِمٞم :



 اجلهاد ------------------------------------------------------------- األلباىي يف امليهججامع تراث العالمة 

07 

اعمٕميي٤مرح ونييق اًمييذي  ضمٝميي٤مد ىميي٤مرؿ قمييغم إطمٙميي٤مم اًمنمييقمٞم٦م، ًمييق ىم٤مرييد نييق اًمييذي ُيييٜمٔمؿ

ي٠مذ  سم٠مْ  يٜمر ر وم   ذم ؾمٌٞمؾ اًم٘مْم٤مء قمغم قمدد ُمـ اًمٙمٗم٤مر، أ  نذا همػم ُمقضميقد 

اليييق اًميييذي ٟمقضميييد ومٞميييف ظمٚمٞمٗمييي٦م  وًٓ،  ًميييذًمؽ بييي٥م ؾميييّد نيييذا اًمٌييي٤مب، طمريييك هنٞميييوو

وٟمقضميييد ىم٤مريييد يييي٠مار سمييي٠مُمر اخلٚمٞمٗمييي٦م، وٟمقضميييد ضمٜميييد يييي٠مارو  سمييي٠مُمر اًم٘م٤مريييد، ونٙميييذا... 

ه ا  ُ قَمَٛمٚمَُٙمْؿ َوَرؾُمقًُمفُ َوىُمِؾ اوًمذًمؽ وم سمد  ُمـ: ﴿ ػَمَ ًَ  .[569]التوبة ﴾قْمَٛمٚمُقا وَم

: ]...ن، يٚمرييٌس قمييغم اًمِميي٤ٌمب     ُمييـ اًمٓمييرن  طمٞميي٤مء نييذا اًمٕمٛمييؾ     نييذ  اًمًيي٤مرؾ

اًمٕمٛمٚمٞمييي٤مت نيييق ُمييي٤م ىمريييؾ  رسمٕمييي٦م، ُمييي٤م ٟمٔمييير ًمٚم٘مريييؾ ًمٙميييـ  مم ُمردودنييي٤م يمٌيييػمة ذم محييي٤مس 

ييس سمييي٤مًمٜمٗمقس، اًمِميي٤ٌمب و ىمٌيي٤منؿ قمييغم اإلؾميي م واًمٕمييزة اًمرييل يييي يٕمٜمييل يييي شمُ  ِمييَٕمر  و ُ َ

٤م ـمٞم٦ٌم ...  يٕمٜمل سمٕمدن٤م ومٞمٝم٤م  صمر ـمٞم٥م، نذ  اًمٕمٛمٚمٞم٤مت ُمـ نذا اًم٤ٌمب ي٘مقًمقا  هن 

 ُمـ ُمرك سمد ت نذ ...؟ ،رهمقة ص٤مسمق   اًمِمٞم :

 : ُمـ ىمري٥م.اًم٤ًمرؾ

 ـمٞم٥م، ُم٤مذا شمٖمػم اعمجرٛمع...  اًمِمٞم :

 : يٕمٜمل قمغم اعمده  ًٌقهن٤م.اًم٤ًمرؾ

ٓ سم٤مًمرّمييييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞميييي٦م، نيييي١مٓء اًمييييذيـ ُميييي٤م يرٖمييييػم اعمجرٛمييييع اإلؾميييي ُمل   اًمِمييييٞم :

يٜمر رو  ا   قمٚمؿ سمٕم٘مٞمدوؿ، ا   قمٚمؿ سمٕم٤ٌمدوؿ، ىمد يٙمق  وميٞمٝمؿ ُميـ ٓ يّميكم، ىميد 

 يٙمق  ؿمٞمققمٞم٤ًم، و مم رظمر ....

 :  ؾم٠م  قمـ اعمًٚمٛملم.اًم٤ًمرؾ

ي٤م  ظمل  ٟم٤م قمي٤مر   ٟمي٤م قمي٤مر ،  ٟمي٧م شمًي٠م  قميـ ُمًيٚمؿ، ًمٙميـ  ٟمي٤م سمييي  طمٙميل   اًمِمٞم :

 قمـ اًمقاىمع. ٟمٕمؿ. قمـ اًمقاىمع،  ٟم٤م سميي  طمٙمل

يٕمٜمل ًمق شمّمقرٟم٤م     ُمٜمٔمٛم٦م يم امس شمدقمق  مم اإلؾمي م ُم يؾ ُمي٤م سمٜمًيٛمع  :اًم٤ًمرؾ

 .ودم٤مند ذم ؾمٌٞمؾ ا 
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 ؾمٌؼ القاب ي٤م  ؾمر٤مذ.  اًمِمٞم :

وا  مم سمٕميييض إوميييراد  ْ  يمييي٤م  نٜمييي٤مح ىمييي٤مدة نيييؿ قمًيييٙمريق  و وقميييز : ومييي٢مذااًمًييي٤مرؾ

 ُا٤ماقا ومئ٦م ُمـ اًمٞمٝمقد.

اوريميي٦م اًم٘م٤مرٛميي٦م اًمٞمييقم ذم اًمْمييٗم٦م نييذ  طمريميي٦م ًمٞمًيي٧م ا  اييديٜم٤م و ييي٤ميمؿ،   اًمِمييٞم :

ؿ ًميييق  رادوا اخليييروج ٕقميييدوا ًميييف قمدشميييف،  ييييـ اًمٕميييدة؟  ييي  ؾمييي ُمٞم٦م ؿميييئرؿ  و  سمٞميييرؿ، ٕهن 

اًمٕميي٤ممل اإلؾميي ُمل يمٚمييف يرٗمييرج ونيي١مٓء سمٞمر٘مرٚمييقا ويرييذسم قا ذسميي  اًمٜمٕميي٤مج وإهمٜميي٤مم، صمييؿ  

٤م صيي٤مدرة ُمييـ ظمٚمٞمٗميي٦م اعمًييٚمٛملم، وُمييـ ىم٤مرييد يي الييٞمش اًمييذي  ٟمريييد    ٟمٌٜمييل  طمٙميي٤مم يم٠مهن 

ر  نذا اخلٚمٞمٗم٦م،  سم٠مه لامقم٦م ُم ؾ ا٤مقم٦م مح٤مس نيذ ، ٟمٕمٓميٞمٝمؿ إطمٙمي٤مم  وٟمجل ُم 

اإلؾميي ُمٞم٦م، ُميي٤م يٜمٌٖمييل نييذا سميي٤مرح ا  ومييٞمٙمؿ، ٟم ييـ ٟمييره     نيي١مٓء اًمِميي٤ٌمب بيي٥م  ْ  

  رٗمٔمقا سمدُم٤مرٝمؿ ًمٞمقم اًم٤ًمقم٦م، ُمش أ .

 (00: 47: 489/25)اهلدي والنور/

 

 باب َٓ٘

 ٤مسم٘م٦م؛ ُم٤م  ضمزت اًمٕمٛمٚمٞم٤مت آٟمر ٤مري٦م.اعمٚم٘مل: ذيمرت ذم ضمٚم٦ًم ؾم

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

اعمٚم٘مييل: اًمٕمٛمٚمٞميي٤مت آٟمر ٤مرييي٦م ُميي٤م  ضمزويي٤م، ومٌييدٟم٤م شمقوييٞم  سمًييٞمط سميي٤مرح ا  ومٞمييؽ، 

 ونؾ يًرٓمٞمع اًمرضمؾ  و اعمر ة    خيرج ًمٚمجٝم٤مد سمٕمد ؾمامح واًمديف ًمف؟

 ٟميي٤م ذم فمٜمييل سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٚمٕمٛمٚمٞميي٤مت آٟمر ٤مرييي٦م شمٙمٚمٛميي٧م  يم يير ُمييـ ُمييرة سمٌمييء  اًمِمييٞم :

 ًمرٗمّمٞمؾ، ًمٙمـ اعمِمٙمٚم٦م؟    اعمج٤مًمس خترٚمػ: شم٤مرة ٟمقضمز شم٤مرة ٟمٗمّمؾ.ُمـ ا

ُميييـ اعمٕمٚميييقم قمٜميييد اًمٕمٚميييامء اٞمٕمييي٤ًم دو  ظمييي   سمٞميييٜمٝمؿ  ٟميييف ٓ بيييقز ًمٚمٛمًيييٚمؿ    
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يٜمر ر اٟمر ٤مرًا سمٛمٕمٜمك: ظم ص٤ًم ُمـ ُمّم٤مر٥م؛ ُمـ وٞمؼ ذات اًمٞمد، ُميـ ُميرض  مل سميف، 

 ييييؾ نييييذ  ٟمر يييي٤مر ًمٚم  صيييي٦م ُمييييـ ُمطمرييييك صيييي٤مر ُمرويييي٤ًم ُمزُمٜميييي٤ًم، وٟم ييييق ذًمييييؽ، ومٝمييييذا آ

سم  ؿمؽ  ٟميف طميرام، و   نٜمي٤مح  طم٤مديي٨م صي ٞم ٦م ذم اًمٌ ي٤مري وُمًيٚمؿ:     إضمقاء

ُمـ ىمرؾ ٟمٗمًف سمًؿ،  و سمٜم ر ٟمٗمًف،  و ٟم ق ذًمؽ؛ سم٠مٟمف ٓ يزا  يٕمذب سمرٚميؽ اًمقؾميٞمٚم٦م 

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، طمريك ومٝميؿ سمٕميض اًمٕمٚميامء سمي٠م  اًميذي يٜمر ير يٛميقت يمي٤مومرًا؛ ٕٟميف ُمي٤م يٗمٕميؾ 

 ٤م ومٕمؾ سمف ُمـ ُمّم٤مر٥م مل يّمؼم قمٚمٞمٝم٤م.ذًمؽ و ٓ وىمد ٟم٘مؿ قمغم رسمف قمز وضمؾ ُم

اعمًٚمؿ سم  ؿمؽ ٓ يّمؾ سميف إُمير  مم    يٗمٙمير ذم آٟمر ي٤مر ومْمي ً قميـ    يٜمٗميذ 

 ة آٟمر ٤مر.رَ ٙمْ ومِ 

ذًمييؽ ٕ  اعمًييٚمؿ ونٜمييي٤م ُم يي٤م  ًمٚمٛمقويييقع اًمًيي٤مسمؼ:    اًمٕمٚمييؿ بييي٥م    ي٘مييؽم  سميييف 

 اًمٕمٛمؾ، و ذا يم٤م  ًمٞمس نٜم٤مح قمٚمؿ ص ٞم  وم  قمٛمؾ ص ٞم .

يي رَ طمٞمييٜمام يٕمٚمييؿ اعمًييٚمؿ ويُ  ك اعمًييٚمؿ قمييغم ُميي٤م ضميي٤مء ذم اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م خترٚمييػ سم 

صمٛميييرات اٟمٓم ىم٤مشميييف ذم اوٞمييي٤مة اًميييدٟمٞم٤م، وخترٚميييػ  قمامًميييف ومٞمٝمييي٤م قميييـ  قميييام  أظميييريـ 

اًمذيـ ٓ  ىمق : مل ي١مُمٜمقا سم٤م  ورؾمقًمف، ٓ، رُمٜمقا سم٤م  ورؾمقًمف، وًمٙميـ ُمي٤م قمروميقا ُمي٤م 

ُٕمير اعمي١مُمـ  ٤مً جٌيقم»: ¢ىم٤م  ا  ورؾمقًمف، ومٛمام ىم٤م  ا  قميز وضميؾ قميغم ًمًي٤م  ٟمٌٞميف 

يمٚمف،     ص٤مسمرف هاء محد ا  وؿمٙمر ومٙم٤م  ظمػمًا ًمف، و    صي٤مسمرف رضاء صيؼم ومٙمي٤م  

 .«وًمٞمس ذًمؽ  ٓ ًمٚمٛم١مُمـ -وم٠مُمر اعم١مُمـ يمٚمف ظمػم–ظمػما ًمف 

 ومٛمـ  ص٤مسمف ُمرض ُمزُمـ، ُمـ  ص٤مسمف وم٘مر ُمدىمع ومٝمق ُم١مُمـ، ُم٤م سمرٗمرن ُمٕمف.

 و يم٤م  وم٘مػم ، ُم٤م سمرٗميرن    يم٤م  ص ٞم  اًمٌٜمٞم٦م  و يم٤م  قمٚمٞمٚمٝم٤م،    يم٤م  همٜمل اعم٤م  

ُمٕمييف؛ ٕٟمييف يمييام ي٘ميي٤م  ذم سمٕمييض إُم يي٤م  اًمٕم٤مُمٞميي٦م؛ نييق يم٤معمٜمِميي٤مر قمييغم اًمٓميي٤مًمع وقمييغم 

اًمٜم٤مز  نق ُم٠مضمقر ي٠ميمؾ اوًٜم٤مت،     ص٤مسمرف هاء ؿمٙمر ا  قمز وضمؾ وم٠مصمٞم٥م ظمػمًا، 

 و    ص٤مسمرف رضاء صؼم ومٙم٤م  ظمػمًا ًمف.

يٛمٙمييـ ٟمًييرٓمٞمع    ُمييـ  ذا اًمييذي يٜمر يير؟ نييذا ذم اًمٖم٤مًميي٥م ٓ يٙمييق  ُم١مُمٜميي٤ًم، ًمٙمييـ 
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ٟمرّمييقر    ُمًييٚماًم ُميي٤م  صيي٤مسمرف ٟمقسميي٦م ومٙميير اٟم يير  سمييف وميي٤مٟمر ر، نييذا يٛمٙمييـ    ي٘مييع نييذا 

اإلٟم٤ًم ، ونذا آطمرام  ُم٤م ٟم٘مق  ٟم ـ ي٘مٞمٜم٤ًم نذا ًمٞمس ُم١مُمٜمي٤ًم، ومٝميذا اًمري٤مرح اًمّمي ة 

ال٤مطمد ًمنميقمٞمرٝم٤م،  ذا ُمي٤مت ُمًيٚمؿ اؾميٛمف:  محيد سميـ حمٛميد،  و حمٛميد سميـ زييد،  و 

ًمنمارع اإلؾم م، نيذا  ذا ُمي٤مت   ٤ًم سم٢مٟمٙم٤مر  ًمٚمّم ة، سم٢مٟمٙم٤مرُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ًمٙمـ ُمٕمٚمقُم

 ـ ذم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم.ومَ دْ ٓ يُ 

٦م عميـي اٟمر ييروا وقميير   ٟمييف اٟمر يير، ٟم٘مييؿ قمييغم ا  قمييز وضمييؾ ُميي٤م  طمييؾ سمييف ُميـي  يمييذًمؽ سم٤مًمٜمًيٌي

ُمّم٤مر٥م،  ُم٤م ىمٚمٜم٤م سم٠مٟمف يٛمٙمـ    شمّمٞمٌف ٟمقسم٦م قمّمٌٞم٦م ومٙمريي٦م ومٞمٜمر ير، نيذا آطميرام  ٓ ٟم٘ميق  

 .ٟمر ر ومٝمق يم٤مومر، وٓ يدومـ ذم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملمٟم ـ:    يمؾ ُمـ ا

 أ  ٟم٠ميت  مم  يش آٟمر ٤مري٦م؟

 اًمٕمٛمٚمٞم٤مت آٟمر ٤مري٦م. ُمداظمٚم٦م:

اًمٕمٛمٚمٞميي٤مت آٟمر ٤مرييي٦م، نييذ  قمرومٜم٤منيي٤م ُمييـ اًمٞم٤مسميي٤مٟمٞملم و ُم يي٤منؿ طمٞمييٜمام يميي٤م   اًمِمييٞم :

اًمرضمؾ ا٤مضمؿ سم٤مظمرة طمرسمٞم٦م  ُمريٙمٞم٦م ُم  ً سمٓم٤مررشمف، ومٞمٜمٗمجر ُمع ـم٤مررشمف وًمٙمل ي٘ميض 

 ٞمش اًمذي نق ذم شمٚمؽ اًم٤ٌمظمرة اورسمٞم٦م ُم  ً.قمغم ال

ٟم ـ ٟم٘ميق : اًمٕمٛمٚمٞمي٤مت آٟمر ٤مريي٦م ذم اًميزُمـ اوي٤مرض أ  يمٚمٝمي٤م  هميػم ُمنميوقم٦م، 

د صي٤مطمٌف ذم اًمٜمي٤مر، وىميد شمٙميق  ُميـ ٚم ي ويمٚمٝم٤م حمرُم٦م، وىمد شمٙميق  ُميـ اًمٜميقع اًميذي خُيَ 

 اًمٜمقع اًمذي ٓ خيٚمد ص٤مطمٌف ذم اًمٜم٤مر يمام رشطم٧م رٟمٗم٤ًم.

سمييي٦م ير٘ميييرب هبييي٤م  مم ا  اًمٞميييقم  ٟمًييي٤م  ي٘م٤مشميييؾ ذم رْ  ييي٤مر ىمُ  ُمييي٤م    يٙميييق  قمٛمٚمٞمييي٦م آٟمر

ؾمٌٞمؾ  روف ذم ؾمٞمٌؾ ا  وـمٜمف، نذ  اًمٕمٚمٛمٞم٤مت آٟمر ٤مري٦م ًمٞم٧ًم  ؾمي ُمٞم٦م  ـم ىمي٤ًم، 

سمييؾ  ٟميي٤م  ىمييق  اًمٞمييقم ُميي٤م يٛم ييؾ او٘مٞم٘ميي٦م اإلؾميي ُمٞم٦م، وًمييٞمس او٘مٞم٘ميي٦م اًمرييل يريييدن٤م سمٕمييض 

ٞم٦م  ـم ىمي٤ًم، نٜمي٤مح اعمًٚمٛملم اعمر ٛمًلم،  ىميق : اًمٞميقم ٓ ضمٝمي٤مد ذم إرض اإلؾمي ُم

ىمر٤م ، نٜم٤مح ىمر٤م  ذم يم ػم ُمـ اًمٌ د،  ُم٤م ضمٝم٤مد ي٘مقم  ٧م راي٦م  ؾم ُمٞم٦م وي٘مقم قمغم 

 ؾميييي٤مس  طمٙميييي٤مم  ؾميييي ُمٞم٦م، وُمييييـ نييييذ  إطمٙميييي٤مم    الٜمييييدي ٓ يرٍميييي  سمر يييييف، ٓ 
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يرٍم  سم٤مضمرٝم٤مد ُمـ قمٜمد ، و ٟمام نق ي٠مار سمي٠مُمر ىم٤مريد ، ونيذا اًم٘م٤مريد ًميٞمس نيق اًميذي 

ق اًميذي ٟمّميٌف ظمٚمٞمٗمي٦م اعمًيٚمٛملم، ومي٠ميـ ظمٚمٞمٗمي٦م اعمًيٚمٛملم ٟمّم٥م ٟمٗمًف ىم٤مريدًا، و ٟميام ني

اًمٞمييقم؟  يييـ اخلٚمٞمٗميي٦م سمييؾ اويي٤ميمؿ اًمييذي رومييع راييي٦م اإلؾميي م ودقميي٤م اعمًييٚمٛملم ًمٞمٚمرٗمييقا 

طمقًميييف؟ و   ب٤منيييدوا ذم ؾميييٌٞمؾ ا  قميييز وضميييؾ، نيييذا ٓ وضميييقد ًميييف، وميييام دام    نيييذا 

ُمٞم٦م ٓ الٝميي٤مد اإلؾميي ُمل يِمييؽمط    يٙمييق   يي٧م راييي٦م  ؾميي ُمٞم٦م، نييذا اًمراييي٦م اإلؾميي 

وضمييقد نيي٤م، وميي٢مذًا ضمٝميي٤مد  ؾميي ُمل ٓ وضمييقد ًمييف،  ذًا اٟمر يي٤مر  ؾميي ُمل ٓ وضمييقد ًمييف،  ٟميي٤م 

 قمٜمييييل اٟمر يييي٤مرًا ىمييييد يميييي٤م  ُمٕمرووميييي٤ًم ُميييييـ ىمٌييييؾ ذم قمٝمييييد اًم٘مريييي٤م  سميييي٤موراب وسم٤مًمًيييييٞمق  

وسم٤مًمًٝم٤مم، ٟمقع ُمـ نذا اًم٘مر٤م  يم٤م  يِمٌف آٟمر ٤مر، ُم  ً، طمٞمٜمام اجؿ ومرد ُمـ  وميراد 

امقمييي٦م ُميييـ اًمٙمٗمييي٤مر اعمنمييييملم ومٞمٕمٛميييؾ وميييٞمٝمؿ اليييٞمش سمًيييٞمٗمف قميييغم يميييردوس قميييغم ال

رضسم٤ًم يٛمٞمٜم٤ًم وي٤ًمرًا، نذا ذم اًمٜم٤مدر ىمٚمام يًٚمؿ، ومٝمؾ بقز ًمف    يٗمٕمؾ ذًمؽ؟ ٟم٘مق : 

بقز وٓ بيقز،  ذا يمي٤م  ىم٤مريد اليٞمش اعمًيٚمؿ، نيق ذم زُميـ اًمرؾميق  نيق اًمرؾميق  

 قمٚمٞمييف اًمًيي م،  ذا  ذ  ًمييف ضميي٤مز ًمييف ذًمييؽ،  ُميي٤م    يرٍميي  سمٜمٗمًييف، وميي  بييقز ًمييف؛ ٕهنيي٤م

٤مُمرة، شمٙميييق  اًمٜمرٞمجييي٦م ظمييي٤مهة، ٓ بيييقز  ٓ سمييي٢مذ  ٖميييخمييي٤مـمرة وُمٖمييي٤مُمرة    مل ٟم٘ميييؾ ُم

اويي٤ميمؿ اعمًييٚمؿ  و اخلٚمٞمٗميي٦م اعمًييٚمؿ؛ مل؟ ٕ  اعمٗمييروض ذم نييذا اخلٚمٞمٗميي٦م اعمًييٚمؿ 

 ٟمييييف ي٘مييييدر إُمييييقر طمييييؼ ىمييييدرن٤م، ومٝمييييق يٕميييير  ُمرييييك يٜمٌٖمييييل    اجييييؿ ُميييي  ً ُم٤مريييي٦م ُمييييـ 

قم، ونييق يٕمٚمييؿ  ٟمييف ىمييد ي٘مرييؾ اعمًييٚمٛملم قمييغم  ًمييػ،  و  ىمييؾ  و  يم يير، ومٞميي٠مُمرنؿ سميي٤منج

ُمييٜمٝمؿ قمنمييات، ًمٙمييـ يٕميير     اًمٕم٤مىمٌيي٦م نييل ًمٚمٛمًييٚمٛملم، وميي٢مذا ىم٤مرييد الييٞمش اعمًييٚمؿ 

اعميييقمم نيييذ  اًم٘مٞمييي٤مدة ُميييـ اخلٚمٞمٗمييي٦م اعمًيييٚمؿ  ُمييير ضمٜميييدي٤ًم سمٓمري٘مييي٦م ُميييـ ـميييرن آٟمر ييي٤مر 

اًمٕمٍمييي٦م يٙمييق  نييذا ٟمييقع ُمييـ الٝميي٤مد ذم ؾمييٌٞمؾ ا  قمييز وضمييؾ،  ُميي٤م اٟمر يي٤مر سم٤مضمرٝميي٤مد 

ًمٞميقم ُمي  ً،  وميراد يرًيٚم٘مق  الٌي٤م  وييذنٌق   مم ضميٞمش ؿم٤مب ُمر ٛمس يميام ٟمًيٛمع ا

ُمـ اًمٞمٝمقد وي٘مرٚمقا ُمٜمٝمؿ قمددًا صمؿ ي٘مرٚمق  ُم٤م اًمٗم٤مردة ُمـ نذ  إُميقر! نيذ  شمٍميوم٤مت 

ؿم ّمٞم٦م ٓ قم٤مىم٦ٌم ن٤م ًمّم٤مًم  اًمدقمقة اإلؾم ُمٞم٦م  ـم ىم٤ًم، ًمذًمؽ ٟم يـ ٟم٘ميق  ًمٚمِمي٤ٌمب 

  شمرٕمروميقا اعمًٚمؿ: طم٤مومٔمقا قمغم طمٞم٤مشمٙمؿ سمنمط    شمدرؾميقا دييٜمٙمؿ و ؾمي ُمٙمؿ، و 
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قمٚمٞمييف شمٕمروميي٤ًم صيي ٞم ٤ًم، و   شمٕمٛمٚمييقا سمييف ذم طمييدود اؾمييرٓم٤مقمرٙمؿ، نييذا اًمٕمٛمييؾ وًمييق يميي٤م  

سمٓمٞمئي٤ًم وًميق يمي٤م  ورٞميدًا ومٝميق اًميذي ؾميٞم ٛمر اًم ٛميرة اعمرضميقة اًمريل يٓمٛميع ومٞمٝمي٤م يميؾ ُمًييٚمؿ 

اًمٞمقم ُمٝمام يم٤مٟم٧م اخل وم٤مت اًمٗمٙمري٦م  و اعمٜمٝمجٞم٦م ىم٤مرٛمي٦م سمٞميٜمٝمؿ، يمٚمٝميؿ ُمرٗم٘ميق  قميغم 

اًم ًمٙميييـ خيرٚمٗميييق  ذم اًمٓميييرن يميييام ذيميييرت  وًٓ،    اإلؾمييي م بييي٥م    يٙميييق  طمييي٤ميم

 . همػم .¢وظمػم انده نده حمٛمد 

 ( 00:  59:  10/ 760) اهلدى والنور/

 باب َٓ٘
 وُم٤م طمٙمؿ ُمـ ي٘مقُمق  سمٕمٛمٚمٞم٤مت اٟمر ٤مري٦م، نؾ يٕمرؼمو  ُمـ اًمِمٝمداء؟ ُمداظمٚم٦م:

ٕمٛمٚمٞميي٤مت آٟمر ٤مرييي٦م طمرييك شمٕمرييؼم ؿمييٝم٤مدة  و  ذًمييؽ بيي٥م    شمٙمييق  ذم اًم اًمِمييٞم :

وًميييٞمس ذم ؾميييٌٞمؾ ُمييي٤م يًيييٛمك اًمٞميييقم سمقـمٜمٞمييي٦م  و دومييي٤مع قميييـ  رض  و ُمييي٤م ؿمييي٤مسمف ؾميييٌٞمؾ ا  

ذًمؽ، وصم٤مٟمٞم٤ًم: ب٥م    شمٙمق  اًمِمٝم٤مدة  ٧م راي٦م  ؾم ُمٞم٦م ي٘مقدن٤م ظمٚمٞمٗم٦م ُمًٚمؿ،  ُم٤م 

نييييذ  اعمٖميييي٤مُمرات واعم يييي٤مـمرات اًمرييييل شم٘مييييع اًمٞمييييقم ومٝمييييل يمييييام ىميييي٤م  قمٚمٞمييييف اًمًيييي م ذم 

ئ ُم٤م ٟمقه، ومٛمـ يم٤مٟم٧م  ٟمام إقمام  سم٤مًمٜمٞم٤مت و ٟمام ًمٙمؾ اُمر»اودي٨م اعمرٗمؼ قمٚمٞمف: 

نجرشمييييف  مم ا  ورؾمييييقًمف ومٝمجرشمييييف  مم ا  ورؾمييييقًمف، وُمييييـ يم٤مٟميييي٧م نجرشمييييف  مم دٟمٞميييي٤م 

نيذ  اًمٕمٛمٚمٞمي٦م ٓ ٟمراني٤م ضمي٤مرًزا  ٓ  «يّمٞمٌٝم٤م  و اُمر ة يٜمٙم ٝم٤م ومٝمجرشمف  مم ُم٤م ن٤مضمر  ًمٞمف

 ٧م راي٦م  ؾم ُمٞم٦م، وم٢م  شمّمقرٟم٤م رضمً  ُمـ ن١مٓء يم٤م  ىم٤مصًدا سمذًمؽ وضمف ا  شم٤ٌمرح 

 ٟمٞمرف، ٟمٕمؿ.وشمٕم٤ممم ومٝمق و

 (00:50:15/ 2 –)أسىلة وفتاوى اإلمارات 
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 باب َٓ٘

 ٤مً ٤م سمٛمديٜمي٦م اًميروم ومي٠مظمرضمقا  ًمٞمٜمي٤م صيٗميمٜمي  قمـ  ؾمٚمؿ  ن قمٛمرا  ُميقمم ًمٙمٜميدة ىمي٤م  :

قمٔمٞمام ُمـ اًمروم وظمرج  ًمٞمٝمؿ ُم ٚمف  و  يم ر وقمغم  نؾ ُمٍم قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر ص٤مطم٥م 

ػ اًمروم طمرك رؾمق  ا  صغم ا  قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وم ٛمؾ رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم قمغم ص

دظمؾ ومٞمٝمؿ ومّم٤مح سمف اًمٜم٤مس وىم٤مًمقا : ؾمٌ ٤م  ا  شمٚم٘مل سمٞميدح  مم اًمرٝمٚمٙمي٦م ؟ وم٘مي٤مم  سميق 

 يقب إٟمّم٤مري وم٘م٤م  :  ا٤م اًمٜم٤مس  ٟمٙمؿ شمر٠موًمق  نذ  أيي٦م قميغم نيذا اًمر٠موييؾ  ٟميام 

ٟمزًم٧م نذ  أي٦م ومٞمٜم٤م ُمٕمنم إٟمّم٤مر  ٟم٤م عم٤م  قمز ا  اإلؾم م ويم ر ٟم٤مرصيف ىمٚمٜم٤م سمٕمْمٜم٤م 

ـ رؾمق  ا  صغم ا  قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ :     ُمقاًمٜم٤م ىمد و٤مقم٧م و   ا  ىمد ُم ًمٌٕمض هاً 

 قمييز اإلؾميي م ويم يير ٟم٤مرصيييف ومٚمييق  ىمٛمٜميي٤م ذم  ُمقاًمٜميي٤م وم٠مصييٚم ٜم٤م ُميي٤م ويي٤مع ُمٜميي٤م وميي٠مٟمز  ا  

و ٟمٗم٘ميقا ذم ؾميٌٞمؾ ا  وٓ شمٚم٘ميقا ﴿قمغم ٟمٌٞمف صغم ا  قمٚمٞميف و ؾميٚمؿ ييرد قمٚمٞمٜمي٤م ُمي٤م ىمٚمٜمي٤م 

ومٙم٤مٟمي٧م اًمرٝمٚمٙمي٦م اإلىم٤مُمي٦م  ﴾٥م اعم ًيٜملم سم٠ميديٙمؿ  مم اًمرٝمٚمٙم٦م و طمًيٜمقا    ا   ي

ذم  ُمقاًمٜم٤م و ص طمٝم٤م وشمريمٜم٤م اًمٖمزو ىم٤م  : وُم٤م زا   سمق  ييقب ؿم٤مظمّمي٤م ذم ؾميٌٞمؾ ا  

 )ص ٞم (. طمرك دومـ سم٠مرض اًمروم .

وذم اوييييدي٨م ُميييي٤م يييييد  قمييييغم ضمييييقاز ُميييي٤م يٕميييير  اًمٞمييييقم سم٤مًمٕمٛمٚمٞميييي٤مت  ىميييي٤م  اإلُميييي٤مم:

 ، وًمٙميييـ ًميييذًمؽ آٟمر ٤مريييي٦م اًمريييل ي٘ميييقم هبييي٤م سمٕميييض اًمِمييي٤ٌمب اعمًيييٚمؿ ويييد  قميييداء ا

رشوط، ُمييـ   ٝميي٤م    يٙمييق  اًم٘ميي٤مرؿ هبيي٤م ىم٤مصييدا وضمييف ا ، وآٟمرّميي٤مر ًمييديـ ا ، ٓ 

 ُمـ اوٞم٤مة. ري٤مء وٓ ؾمٛمٕم٦م وٓ ؿمج٤مقم٦م وٓ ي٠مؾم٤مً 

 .(3/1017(، وانظر "حتقيق الرتغيب والرتهيب" )2/119وارد الظمآن )، مصحيح
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 ٌٖ جيٛش االْتشاز الَسأ٠ صًْٛا يعسضٗا

دي قميغم اُميير ة ُمًيٚمٛم٦م و راد اعمٕمرييدو  قمٛميؾ اًمٗم٤مطمِميي٦م ُمٕمٝميي٤م  و  ذا اقمريي اًمًي١ما :

 هب٤م ومٝمؾ بقز ن٤م ىمرؾ ٟمٗمًٝم٤م  ذا ظمِمٞم٧م ذًمؽ؟

 ٓ بقز. اًمِمٞم :

 ( 01: 13: 20/ 451) اهلدى والنور /

 

 اجلٗاد ايفسدٟ

ٟم ييـ ٟمٕمٚمييؿ    الٝميي٤مد وسم ٤مصيي٦م  ذا يميي٤م  الٝميي٤مد ًمٜمٍميي اًمييدقمقة وشمٌٚمٞمييغ  اًمًيي١ما :

سميد ًمٚمٛمًيٚمٛملم طمريك يٜمْميقوا  ي٧م نيذ  اًمرايي٦م ُميـ    اًمرؾم٤مًم٦م ٓسميد ًميف ُميـ رايي٦م، وٓ

ييييدقمق صييي٤مطم٥م نيييذ  اًمرايييي٦م ونيييق اإلُمييي٤مم  و اوييي٤ميمؿ    ييييدقمق إُمييي٦م  مم الٝمييي٤مد ذم 

ؾمٌٞمؾ ا ، ًمٙمٜمٜم٤م ويمام ٟمره    سم د اعمًٚمٛملم قميغم ُمي٤م نيل قمٚمٞميف ُميـ شمٗميرن وظمي   

ج وشمِمر٧م واًمراي٤مت يم ػمة، وم رك يٚمرئؿ ؿمٛمؾ اعمًٚمٛملم قمغم راي٦م واطمدة نذا  ري٤م

 مم زُميييـ ـمقييييؾ ورسميييام ٓ يٙميييق  ذم الٞميييؾ اوييي٤مرض  و ذم إضمٞمييي٤م  اوييي٤مرضة  و 

أشمٞميي٦م اًم٘مريٌيي٦م، رسمييام  ريي٤مج  مم زُمييـ ـمقيييؾ، ومٙم ييػم ُمييـ اًمِميي٤ٌمب اعمًييٚمؿ اعمرقىمييد 

ييييره ديٜميييف ُمٜمّميييقرًا ُمروميييقع اًمرايييي٦م يًيييرٕمجٚمق  إُمييير ًميييئـ مح٤مؾمييي٦م اعمٚمرٝمييي٥م ؿميييقىم٤ًم 

ق  ومٞمٝمييي٤م  و رسميييام يٗميييرو  وييييذنٌق   مم ي٘مقُميييق  سمٕمٛمٚمٞمييي٤مت ومرديييي٦م حمْمييي٦م ٓ خيْميييٕم

طمرييييك ُمييييـ إٟمٔمٛميييي٦م واوٙميييي٤مم اًمييييذيـ  ٙمٛمييييق  شمٚمييييؽ اًمييييدي٤مر، ظمِمييييٞم٦م    ي٘مٕمييييقا ذم 

حمييذور ومٞم١ماظمييذوا قمٚمٞمييف، وم٤مًمييذي  ىمييق :    ي٘مييقم ا٤مقميي٦م ُمييـ اًمِميي٤ٌمب ُميي  ً سمييدظمق  

 رض ًمٚمٙمٗمييي٤مر  و  رض ُمًيييٚمٛملم اطمرٚمييي٧م ُميييـ اًمٙمٗمييي٤مر ُميييـ هميييػم  ذ  اوييي٤ميمؿ وًميييٞمس 
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 ا  وهمي٤ميرٝمؿ    ي٘مي٤مشمٚمقا ذم ؾميٌٞمؾ  ٧م راي٦م واطمدة ونيؿ خمٚمّميق  ُمرقضمٝميق   مم

 ا ، وم٘مرٚمقا، ومٝمؾ يٙمقٟمقا ؿمٝمداء هبذ  اًمٜمٞم٦م  م ٓ؟

 ىمق : سم٤مًمٜم٦ًٌم ن١مٓء قمٛمٚمٝميؿ هميػم ُمنميوع سمي  ؿميؽ؛ ٕٟميف   قميام  ومرديي٦م  اًمِمٞم :

ييي ٓ شمُ  ٛمـ وٓ شمٖمٜميييل ُميييـ ضميييقع،  ُمييي٤م نيييؾ يٙمقٟميييقا ؿميييٝمداء، ىميييد يٙميييق  ٟمٗميييس اليييقاب ًْ

ونييل:  هنييؿ    يميي٤مٟمقا قمييـ قمٚمييؿ وقمييـ  اًمًيي٤مسمؼ نييق الييقاب نٜميي٤م، ُمييع وييٛمٞمٛم٦م سمًييٞمٓم٦م

شمٗمٙمػم وم٤مٟمٓمٚم٘مقا ذم قمٛمٚمٝمؿ نذا اًمٗمردي ًمٞمج٤مندوا اًمٙمٗم٤مر ومٞمٛمٙمـ  ذا يم٤م  اٟمٓم ىمٝمؿ 

قمـ قمٚمؿ وًمق يم٤م  اضمرٝم٤مدنؿ ظمٓم٠م يٛمٙمـ    يٕمرؼموا ؿمٝمداء، وًمٙميـ اًميذي  قمٚمٛميف    

يم ػمًا ُمـ ن١مٓء اًمِم٤ٌمب اًميذيـ يٜمٓمٚم٘ميق  ُمٜميدومٕملم سم يامس ؿميديد ضميدًا ٓ يدرؾميق  

ٚمٛمق  ًمٕميقاـمٗمٝمؿ ال٤محمي٦م، ًي وقء إطمٙم٤مم اًمنميقمٞم٦م، و ٟميام نيؿ يًراعم٠ًمًم٦م قمغم

دة سم٠مطمٙم٤مم اًمنمييٕم٦م يمي٤م  رشني٤م  يم ير ٞم  ٘مَ واًمٕمقاـمػ يمام شمٕمٚمٛمق  اٞمٕم٤ًم  ذا مل شمٙمـ ُمُ 

 ُمـ ظمػمن٤م، وم  ٟمره ذًمؽ  ٓ هبذا اًمنمط ونق    يٙمق  ُم٘مروٟم٤ًم سم٤مًمٕمٚمؿ وآضمرٝم٤مد.

٤مءين سمٕميض اإلظميقة وؾمي٠مًمقين :  ٟم٤م ذم او٘مٞم٘مي٦م ؾميئٚم٧م  يْمي٤ًم نيذا اًمٞميقم ضمياًم٤ًمرؾ

ُم ؾ نذا اًم١ًما ، وم٠مضم٧ٌم ُم ؾ نذا القاب  و ىمري٤ًٌم ُمٜمف، وذيمرت ني١مٓء اإلظميقا  

صييييقرة  و  صميييير ُمييييـ أصميييي٤مر اعمؽمشمٌيييي٦م قمييييغم ُم ييييؾ نييييذ  اًمٕمٛمٚمٞميييي٤مت اًمٗمردييييي٦م،    سمٕمييييض 

اًمِمييييييي٤ٌمب اعمر ٛمًيييييييلم اًميييييييذيـ يًيييييييػمو  وراء ىمٞمييييييي٤مدات ٓ ٟمرييييييييد    ٟمر يييييييدث قميييييييـ 

قمٚمٛمٝميييي٤م  و ضمٝمٚمٝميييي٤م، نييييذا  ُميييير ٓ ٟمريييييد  أ ،  ُمنمييييوقمٞمرٝم٤م  و قمييييدم ُمنمييييوقمٞمرٝم٤م قمييييـ

وًمٙمـ  ىمق : ُم ؾ ن١مٓء ي٘م٤مشمٚمق   و يدظمٚمق ، ومرسمام  ٛمؾ  طمدنؿ ظمٜمجرًا  و رسمام 

ًمٖمييياًم  و رسميييام ُمًدؾمييي٤ًم  وسمٜمدىمٞمييي٦م وميييٞمٝمجؿ قميييغم ؾميييٞم٤مرة  و قميييغم ا٤مقمييي٦م  و قميييغم وميييرد 

ٛمقهن٤م واطمد ومٞم٘مرٚمف  و رسمام ي٘مرؾ اصمٜملم  و صم صم٦م، إصمير اًمنييع نيذ  اًمٕمٛمٚمٞمي٦م اًمريل يًي

))سم٤مًمٕمٛمٚمٞمييي٤مت(( إصمييير اًمنيييييع نيييق    شم٘مييييقم سمٕميييض اًمٓميييي٤مررات سم٘مّميييػ اعم ييييٞمامت 

يم٤م  واًمرجٛمٕم٤مت اًمًٙم٤مٟمٞم٦م اًمرل ًمٞمس قمٜمد  نٚمٝم٤م يشء يداومٕمق  سمف قمـ  ٟمٗمًٝمؿ، و   

ومي٢م  نيذ  اًمقؾمي٤مرؾ اًمدوم٤مقمٞمي٦م ٓ يًيرٓم٤مع  و ٓ شم٘ميدر قميغم ُم٘م٤موُمي٦م نيذ  اًمٓمي٤مررات اًمريل شمٗمريؽ 

 .سمري٤مء اًمذيـ يًٙمٜمق  نذ  اعم ٞمامتسم٤مًمٕمنمات،    مل يٙمـ سم٤معمئ٤مت ُمـ إ
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 ( 01:  04:  50/ 466) اهلدى والنور/

 نؾ يٜمٓمٌؼ نذا قمغم ُمّم٤مًم  اًمٕمدو ذم دو  ظم٤مرج سم د اعمًٚمٛملم؟ اًم١ًما :

يٜمٓمٌؼ وٓ يٜمٓمٌؼ، يٕمٜمل: طم٤مًمري٤م ،  ذا يم٤مٟمي٧م اًمٕمٛمٚمٞمي٤مت نيذ  ويد اًمٙمٗمي٤مر  اًمِمٞم :

ذا ُميـ اًمقاضمي٥م،  ُمي٤م  ذا اويقادث ومٝمي  اعم ٤مرسملم سم٢مذ  ُمـ اًمدوًم٦م اًمرل شم٘مع ومٞمٝم٤م نذ

مل يٙمـ سم٢مذ  ُمـ اًمدوًمي٦م ومٝميق اًميذي  ردت سم٘ميقزم: ٓ يٜمٓمٌيؼ، ومٞمجيقز وٓ بيقز،  ذا 

يم٤مٟم٧م اًمدوًم٦م اًمرل ومٞمٝم٤م شمٚمؽ اعمّم٤مًم  إضمٜمٌٞم٦م واعم ٤مرسم٦م ًمٚمِميٕم٥م اًمٕمراىميل اًمدوًمي٦م 

نٜميي٤مح شميي٠مذ  هبييذ  اًمٕمٛمٚمٞميي٤مت ومٝمييذا واضميي٥م،  ُميي٤م  ذا يم٤مٟميي٧م ٓ شميي٠مذ  ومًييٞمٙمق  رش نييذ  

إؾميير٤مذ رٟمٗميي٤ًم سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٚمٕمٛمٚمٞميي٤مت اًمٗمدارٞميي٦م نييذ  ؾمييٞمٙمق  قم٤مىمٌرٝميي٤م  اًمٕمٛمٚمٞميي٤مت يمييام  ؿميي٤مر

 رضرن٤م  يم ر ُمـ ٟمٗمٕمٝم٤م.و

ظم صييي٦م اًم٘ميييق :  ٟميييف ٓ بيييقز ًمٙميييؾ وميييرد ُميييـ  وميييراد اعمًيييٚمٛملم    يييي١مُمر ٟمٗمًيييف    

بٕمييؾ ٟمٗمًييف   ُمييػمًا ومٞمرٍميي  يمييام يِميي٤مء وٓ  ىمييق : يمييام اييقه، ٕ  ُمييـ وراء ذًمييؽ 

 ن٤م.ا   قمٚمؿ سمٕم٤مىم٦ٌم   ُمر ٤مؾمد يم ػمة شمؽماُمٗم

ؿميي٘مرة: ًمٕمييؾ ُمييـ سميي٤مب شمقوييٞم  اعمًيي٤مًم٦م ًمييألخ اًمٙمييريؿ ٟميييب ُم يي٤م  طمرييك شمٙمييق  

اًمّميييقرة واوييي ٦م، ُمييي  ً: ذم شمريمٞمييي٤م ونيييل ـمٌٕمييي٤م ًيٕمريييؼمو  أ  اوٙمقُمييي٦م  و اًمدوًمييي٦م 

اًمؽميمٞم٦م يٕمرؼموهن٤م سم٠مهني٤م شم٘ميػ ُميع  ُمريٙمي٤م ُمي  ً ذم اًم٘مري٤م ، ومي  ٟميدري ُميـ اًميذي ي٘ميقم 

ػمًا ُميـ اًميذيـ ي٘مقُميق  سم٤مًمٕمٛمٚمٞمي٤مت ٓ  وًٓ سمٛم ؾ نذ  اًمٕمٛمٚمٞم٤مت، نذ  واطمدة، ٕ  يم 

ي٘مقُمق  اٟمرّم٤مرًا ًمٚمٕمران، و ٟميام نٜمي٤مح سمٕميض إُميقر اًمريل يٛمٙميـ    شمًيرٖمؾ ذم ُم يؾ 

نذا اًمٔمر  ًمٙمل ي٘ميقم ني١مٓء سمٜمًيػ ُمٙمري٥م  و طم٤مومٚمي٦م  و ىمريؾ ؿمي ص  و آقمريداء 

قمييغم اًمًييٗم٤مرة  و ٟم ييق ذًمييؽ، ومٝمييذا رسمييام ٓ يٙمييق  ًمييف صييٚم٦م سم٤معمقوييقع اًمييذي ٟمر ييدث قمٜمييف 

واطمدة، صمؿ  يْم٤ًم رسميام ٟمًرقوي  ُمـي ؿميٞم ٜم٤م قمٜميدُم٤م ىمي٤م : سمي٢مذ  ُمـي شمٚميؽ اًمدوًمي٦م، أ ، نذ  

 ٟم٤م ـمٌٕم٤ًم ُمـ اًمٌدال ضمدًا    نذ  اًمدوًم٦م اًمرل شم٘مع ومٞمٝم٤م ُم ؾ نيذ  او٤مدصمي٦م ٓ يٛمٙمـي    شمي٠مذ  

سمٛم ييؾ نييذا اًمٕمٛمييؾ، طمرييك وًمييق يم٤مٟميي٧م نييذ  اًمدوًميي٦م شمٜميي٤مرص اًمٕمييران ُميي  ً، ومٞمٕمٜمييل نييذ  اًمّمييقرة 

 .قىمقع  و ُمًر ٞمٚم٦م اًمقىمقع شمّمقر ؿمٞم ٜم٤م  هن٤م سمٕمٞمدة اًم

 ًمٙمـ قمغم يمؾ طم٤م  نذا نق القاب اًمٗم٘مٝمل. اًمِمٞم :
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 ( 01:  09:  50/ 466) اهلدى والنور/

 

 باب َٓ٘

   شمر٘م٤مقمس اًمدو  اإلؾم ُمٞم٦م قمـ  ُمداد اًمِمٕمقب اعمًٚمٛم٦م سم٤معمدد اًمذي  اًمِمٞم :

يٖمٞم ٝم٤م، صمؿ  ٤مو  سمٕمض إومراد ُمـ سمٕمض اًمِمٕمقب    ي٘مقُمقا هبيذا اًمقاضمي٥م اًميذي 

ٞمؾ  ًمٞمف؛ ٕ  ذن٤مب ُم ؾ نذ  اًمٌ د اًمٕمرسمٞم٦م  مم اًمٌقؾمٜم٦م وانرؾمؽ  ر٤مج  مم ٓ ؾمٌ

ـم٤مررات يم ػمة ويم ػمة ضمدًا، و مم  ؾمٚم ٦م ُميـ إؾميٚم ٦م اعم رٚمٗمي٦م،  ُمي٤م وا  راح سمٞميد 

ـم٤مًم٥م  ًمػ ـم٤مًم٥م ُمر ٛمس  ًمق  ُم١مًمٗمي٦م، ُمي٤م ُمٕمٝميؿ هميػم نيذ  إؾميٚم ٦م اًمريل شمٕمير  

 ٦م ُمييع اًمييدسم٤مسم٤مت واًمٓمٞميي٤مرات اًمرييل اًمٞمييقم سم٤مٕؾمييٚم ٦م اخلٗمٞمٗميي٦م، ُميي٤مذا شمٗمٕمييؾ نييذ  إؾمييٚم

يٛمٚمٙمٝم٤م  قمداء اعمًٚمٛملم ذم شمٚمؽ اًمٌ د، ًمذًمؽ ُم٤م ٟمٜمّم   سمدًا ٕٟمف ومٞمف ظمًي٤مرة شمِميٌف 

اخلًيي٤مرات اًمرييل  صييٌٜم٤م هبيي٤م ذم سمٕمييض اًمييٌ د اإلؾميي ُمٞم٦م سمًيي٥ٌم آؾمييرٕمج٤م  سم٤مًمٌمييء 

ىمٌؾ اخت٤مذ آؾمرٕمداد ًمف، يمام ىمٞميؾ ذم سمٕميض اوٙميؿ اًم٘مديٛمي٦م: ُميـ اؾميرٕمجؾ اًمٌميء 

 اسمركم سم رُم٤مٟمف.ىمٌؾ  واٟمف 

 ( 01: 07:  58/ 652) اهلدى والنور/

 باب َٓ٘

 ضمزاح ا  ظمػمًا ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 و ي٤ميمؿ    ؿم٤مء ا . اًمِمٞم :

 ... ُمداظمٚم٦م:

 ا   ٗمٔمٙمؿ. اًمِمٞم :
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... يم ييػمًا ُمييع نييذا اًمًيي١ما ، وُمٕمييذرة إلـم٤مًميي٦م اًمٙميي م ذم نييذا اعمجيي٤م ،  ُمداظمٚميي٦م:

 ًمٙمـ ؾم١ما ؟

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

 ظمقٟميييي٤م قمٌييييد اًمييييرمحـ سمقضمييييقب ومروييييٞم٦م الٝميييي٤مد قمييييغم اًمٗمييييرد يًرِمييييٝمد  ُمداظمٚميييي٦م:

 اًمقاطمد.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

َؽ ﴿سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ُمداظمٚم٦م: ًَي ٓ  َٟمْٗم ٌِٞمِؾ ا  ِ ٓ شُمَٙمٚم يُػ  ِ ْؾ ذِم ؾمَي
، [88]النسدل  ﴾وَمَ٘م٤مشمِي

 ي٘مق : نذ  أي٦م اًم٘مررٟمٞم٦م شمٜمٓمؼ سمقضمقب الٝم٤مد قمغم اًمٗمرد.

  يق . اًمِمٞم :

 ٤م ؿمٞم ٜم٤م وضمزايمؿ ا  ظمػمًا.وم٠مريد وم٘مف نذ  أي٦م ي ُمداظمٚم٦م:

وا ،  ٟميييي٤م ُميييي٤م  ره    أييييي٦م  ريييي٤مج  مم رشح، ًمٙمٜمييييل  ىمييييق : ومٚمييييامذا مل  اًمِمييييٞم :

اجؿ قمغم اًمٞمٝمقد نق وطميد ؟ ُمي٤مدام نيق يٗمٝميؿ    أيي٦م شمٕمٜميل نيذا اعمٕمٜميك، ؾميٌ ٤م  

ا ،  ٟم٤م ُم٤م يم٤م  يدور ذم ذنٜمل ُمٓمٚم٘م٤ًم    نذ  أي٦م شمٕمٜميل نيذا الٝمي٤مد اًمٗميردي، ونيق 

قص اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م شم٠مُمرٟميي٤م سم٤مٓؾمييرٕمداد اًمييذي يٖمٚميي٥م قمييغم فمييـ اإلُميي٤مم يٕمٚمييؿ    ٟمّميي

و  إُمييي٦م  ٟميييف يٖمٚمييي٥م قميييغم فمٜميييف سمييي٠م  نيييذا آؾميييرٕمداد يٙمٗميييل عم٘م٤مشمٚمييي٦م ١ماًميييذي ييييدير ؿمييي

اعمًٚمٛملم، وٟم ـ  يْم٤ًم ٟمٕمقد  مم ؾمػمة اًمرؾمق  قمٚمٞميف اًمًي م؛ ٕهني٤م نيل ذم اًمقاىميع 

ؿْ ﴿ىمقشمٜميييي٤م وُمٜمٝمجٜميييي٤م يمييييام ىميييي٤م  رسمٜميييي٤م قمييييز وضمييييؾ:  ٤مَ  ًَمُٙميييي ْد يَميييي َقٌة  ًَمَ٘ميييي قِ  ا  ِ ُ ؾْميييي ذِم َرؾُميييي

ٜم٦َمٌ  ًَ ُم٤م ن٤مضمؿ اعمًٚمٛملم ذم قم٘مر دارنؿ..  ¢، ٟم ـ ٟمٕمٚمؿ    اًمٜمٌل [65]األحزاب ﴾طَم

٧م نيييل دومييي٤مع ُميييـ ٕميييقمٗميييقًا، ُمييي٤م نييي٤مضمؿ اعمنمييييملم ذم قم٘مييير دارنيييؿ، و و  ُمٕمريمييي٦م وىم

 اعمًٚمٛملم ًمٚمٛمنميملم اًمذيـ همزو اعمًٚمٛملم ذم دارنؿ ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة.

د اًمرؾميييييق  اعمنميييييملم طمٞمييييٜمام يمييييي٤م  ذم ُمٙميييي٦م؟ وعميييي٤مذا يمييييي٤م   ذًا: عميييي٤مذا مل ب٤منيييي

اعمنميمق  يٕمذسمق   ص ٤مسمف قمٚمٞميف اًمًي م، و ي٤موًمق   يْمي٤ًم آقمريداء قميغم ؿمي ص 
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، يٕمٜميييل ًميييقٓ    اًمٜم٤مىميييؾ صم٘مييي٦م عم يييؾ نيييذا اخليييؼم قميييـ نيييذا إخ ُمييي٤م يمٜمييي٧م ¢اًمرؾميييق  

   اخلٓم٤مب نيق ًمٚمٗميرد؛ ٕٟميف ؾميٞمٙمق  نيق خمي٤مًمػ ن  ٟمف ي٘مق  ذم شمٗمًػم أي٦م: د  َص  ُ 

  و خم٤مًمػ ًمٗمٝمٛمف وٓ  ىمق : ًممي٦م، يٙمق   و  خم٤مًمٗم٤ًم ًمٗمٝمٛمف نذ  أي٦م.

وهبذ  اعمٜم٤مؾمي٦ٌم قمٜميدي قمٚميؿ جمٛميؾ و رييد أ      ؾمرقوي  ُميـ سمٕميض  ظمقاٟمٜمي٤م 

او٤مرضيـ نٜم٤م، ًمٕمٚمٝمؿ يٗمٞمدوٟمٜم٤م قمٚماًم، طمٞمٜمام ـمٖميك صيدام وهميزا اًمٙمقيي٧م ُمي٤مذا ومٕميؾ 

ذنٌيقا  مم اًمًيٕمقدي٦م؟  رييد اإلظمقا  اًمًٚمٗمٞمق  اًمؼمعم٤مٟمٞمق ، نؾ ىم٤مشمٚمقا  م ؾمي٤مومروا و

 ـ؟ئِ ٛمْ ٓمَ     ومٝمؿ نذ  او٘مٞم٘م٦م، ومٝمؾ ُمـ ضمقاب يُ 

وا  ي٤م ؿمٞم ، اًمكم ٟمٕمر     ُمٜمٝمؿ ُمـ ظمرج  مم اًمًٕمقدي٦م، وُمٜمٝمؿ ُمـ  ُمداظمٚم٦م:

 سم٘مك وُم٤م ىم٤مشمٚمقا.

 اٞمؾ. اًمِمٞم :

 يييف، وًمٙمييٜمٝمؿ ؾميي٤مقمدوا اعمًييٚمٛملم اعمًرْمييٕمٗملم اًمٙمييقيرٞملم ذم اًمٕميي ج  ُمداظمٚميي٦م:

 اء  مم ٟم ق ذًمؽ.وذم شمقزيع إيمؾ واًمٖمذ

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ُمـ ن٤م إُمقر. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

ظ قمغم ٟمٗمًف يٕمٜمل  ٟمف سم٘مك يٕمٜمل ذم سمٞمرف يٕمٜمل ٗم   ي ٟمٕمؿ، وُمٜمٝمؿ ُمـ َ َ  ُمداظمٚم٦م:

 ٤ًم قمغم ٟمٗمًف وقمروف ورشومف. ٟمٕمؿ نق يمذًمؽ.ٔمَ ٗمْ ُم٤م يردظمؾ ذم نذ  إُمقر طمِ 

دسميي٤مر وذنيي٥م  مم  ذًا: ومٝمٛميي٧م    ُمييٜمٝمؿ ٟمًييرٓمٞمع    ٟم٘مييق : ُمييٜمٝمؿ ومم إ اًمِمييٞم :

 اًمًٕمقدي٦م  م ٓ ٟمًرٓمٞمع؟

 ٓ، ٟمًرٓمٞمع ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 ٟمًرٓمٞمع. اًمِمٞم :
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 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م، وُمٜمٝمؿ ُمـ اؾمر٘مر ذم سمٚمد ، ًمٙمـ نؾ محؾ اًمً ح؟ اًمِمٞم :

 ٓ ي٤م ؿمٞم  ُم٤م.. طم٥ًم قمٚمٛمل  ٟم٤م ؿم ّمٞم٤ًم ُم٤م  قمر   طمد.. ُمداظمٚم٦م:

 هب٤م.و ٟم٤م.. و ٟم٤م  ؾم٤م  قمغم  ؾم٤مس:  نؾ ُمٙم٦م  دره سمِمٕم٤م اًمِمٞم :

 سمِمٕم٤مهب٤م. ُمداظمٚم٦م:

 سمِمٕم٤مهب٤م. اًمِمٞم :

 سم٤مرح ا  ومٞمؽ ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 وص٤مطم٥م اًمدار  دره سمام ومٞمٝم٤م. اًمِمٞم :

 ُمٜمٝمؿ محؾ اًمً ح.. اً  طمد ٓ، ي٤م ؿمٞم  ُم٤م  قمٚمؿ      ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمػ.. يمٞمػ يٚمر٘مل نذا اًمٗمٝمؿ ًممي٦م.. اًمِمٞم :

 ؾمقي٤ًم. سمؾ اًمِمٞم  قمٌد اًمرمحـ ظمرج يمذًمؽ ُمٕمل يٕمٜمل:  ٟمٜم٤م ظمرضمٜم٤م ُمداظمٚم٦م:

  ٟم٧م ظمرضم٧م ذم اًمٗمرٜم٦م اعم١مذي٦م؟ اًمِمٞم :

  يف، سمس ُم٤م يمٜم٧م ُمـ اًمؼمعم٤مٟمٞملم ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 ن٤م . اًمِمٞم :

وًمٙمييييـ ٟم ييييـ اًييييٙمٜم٤م ذم: يمقٟمييييقا  طميييي س سمٞمييييرٙمؿ، يمييييام  ظمؼمشمٜميييي٤م ذم  ُمداظمٚميييي٦م:

 رشيٓمٙمؿ..

 ٟمٕمؿ.. ٟمٕمؿ، ًمٙمـ ُم٤م ومررت ُم٤م ذن٧ٌم  مم اًمًٕمقدي٦م؟ اًمِمٞم :

 وقمر  ي٤م ؿمٞم .ٓ، ذن٧ٌم طمٗمٔم٤ًم قمغم ٟمٗميس  ُمداظمٚم٦م:

 ر ؟ اًمِمٞم :
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  ي ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ويم٤م  ُمٕمؽ قمٌد اًمرمحـ ؟ اًمِمٞم :

 ؿمٞم ل واضمٝمٜم٤م .. يٕمٜمل اًمِمٞم  قمٌد اًمرمحـ ذم طمٗمر اًم٤ٌمـمـ.. ُمداظمٚم٦م:

 ر ، يٕمٜمل: يم٤م  ُمـ اًمذي.. اًمِمٞم :

 ُمـ اًمذي.. ُمداظمٚم٦م:

 ؾمٌ ٤م  ا ،  ذًا: اعمِمٙمٚم٦م ُمِمٙمٚم٦م ٟمٔمري٦م.. اًمِمٞم :

 ي٤م ؿمٞم . ٟم٠ًم  ا   ٓ يٌرٚمٞمٜم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞم :

 ٟم٠ًم  ا   ٓ يٌرٚمٞمٜم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 ي وا ، ٟمًييي٠م  ا ، الٝمييي٤مد.. قمٗميييقًا،  قمٓمٜمييي٤م ٟميييص أيييي٦م ُميييـ  ونييي٤م  مم  اًمِميييٞم :

 رظمرن٤م؟

ضِ ﴿ ُمداظمٚميي٦م: ر  َؽ َوطَميي يي ًَ ٓ  َٟمْٗم ييُػ  ِ ٌِٞمِؾ ا  ِ ٓ شُمَٙمٚم  ْؾ ذِم ؾَميي
ك  وَمَ٘م٤مشمِيي يي ًَ اعمُْيي١ْمُِمٜملَِم قَم

ـَ يَمَٗمُروا َوا  ُ َ ؿَمدُّ سَم٠ْمؾًم٤م َوَ ؿَمدُّ شَمٜمٙمِٞمً   ا  ُ َ ْ  َيُٙمػ  سَم٠ْمَس  ِذي  .[88]النسل  ﴾اًم 

 ر ييييي٧م أ  يمٞمييييػ    أييييي٦م نييييذ  ُم ٚمٝميييي٤م يمٛم ييييؾ اًم نييييلم قمييييـ اًمّميييي ة،  اًمِمييييٞم :

ٚم لمَ ﴿وي٘مييييييييييق :  ٌؾ ًمِْٚمُٛمَّميييييييييي ٓ شَمْ٘مَرسُمييييييييييقا ﴿صمييييييييييؿ ٓ يرٛمٝميييييييييي٤م،  و:  [8 المددددددددددلعون]﴾وَمَقْييييييييييي

د اًميرمحـ يّميؾ  مم نيذ  انيقة، يًي٘مط ذم نيذ  وٓ يرٛمٝمي٤م، قمٌي [87]النسل  ﴾اًمّم ي ةَ 

  ٟم٤م ٓ  صدن ًمقٓ  ٟمف اًمٜم٤مىمؾ  ظمقٟم٤م  سمق ُم٤مًمؽ .-انقة؟! وي٘مق .. 

 ىم٤مًمف زم يمذًمؽ ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م، و يـ شمرٛم٦م أي٦م ي٤م  ظمل؟ اًمِمٞم :

 ا   قمٚمؿ نق... ُمداظمٚم٦م:
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وطمد ؟  ٟم٤م نذا  وًٓ، صم٤مٟمٞم٤ًم: ؾمػمة اًمرؾمق  ُمـ  ون٤م  مم رظمرن٤م نؾ ىم٤مشمؾ  اًمِمٞم :

ٓ  ﴿ ومٝمييييييييييييؿ ُمييييييييييييـ أييييييييييييي٦م سمٕمييييييييييييد اًمؽميمٞميييييييييييي٥م ذم ؾمييييييييييييٞم٤مىمٝم٤م وؾميييييييييييي٤ٌمىمٝم٤م:  ييييييييييييُػ  ِ ٓ شُمَٙمٚم 

َؽ  يي ًَ يٕمٜمييل: نييق اًمييذيـ ٓ يريييدو     ب٤منييدوا و   ي٘ميي٤مشمٚمقا ُمٕمييف نييق  [88]النسددل  ﴾َٟمْٗم

ٓ.. ًمٞمس ُمٙمٚمٗم٤ًم قميٜمٝمؿ؛ ٕٟميف نيق  قمٚميؿ.. ا   قمٚميؿ سمٜمقايي٤منؿ يميام ىمٚمٜمي٤م رٟمٗمي٤ًم، يميام وىميع 

ؾ  و سمٕمض  وم٤موؾ اًمّم ٤مسم٦م ُم ؾ يمٕم٥م سميـ ُم٤مًميؽ ُمي٤م هميزا ا٤مُم٤ًم ذم همزوة شمٌقح  وم٤مو

ُمييع اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م همييزوة شمٌييقح، ومٝمييق ٓ يٛمٚمييؽ  ٓ ٟمٗمًييف ر ، ًمٙمييـ ىمييد  ُميير    

ب٤منييد ُمٕمييف و ُميير     ييرض اعميي١مُمٜملم عميي٤مذا؟ ًمٞمج٤منييدوا وي٘ميي٤مشمٚمقا ُمٕمييف، يمٞمييػ قمٌييد 

ًٓ؟ اًميرمحـ يٗمنيي نيذ  أييي٦م هبييذا اًمرٗمًيػم ال٤مُمييد واعم ي٤مًمػ ًمٚمًييٞم٤من واًمًيي٤ٌمن  و

صمييؿ اعم يي٤مًمػ ًمٚمًييػمة وًمٚمريي٤مري  اإلؾميي ُمل يمٚمييف صم٤مٟمٞميي٤ًم، صمييؿ خييي٤مًمػ واىمييع طمٞم٤مشمييف صم٤مٟمٞميي٤ًم، 

 واىمع طمٞم٤مشمف نق صم٤مٟمٞم٤ًم.

 سمدًمٞمؾ  وىمٕمف ذم ٟمٗمًف؟ ُمداظمٚم٦م:

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ... ُمداظمٚم٦م:

عم٤مذا مل ب٤مند، عم٤مذا مل ي٘م٤مشمؾ، وىمد نقا٧م سم د اعمًٚمٛملم  ٓ ونل  اًمِمٞم :

همٞميي٦م(، عميي٤مذا؟ ٕٟمييف ٓ يًييرٓمٞمع وٓ  ٛمييؾ اًمًيي ح )اًمٙمقييي٧م ُمييـ ذًمييؽ الٌيي٤مر اًمٓم٤م

 وٓ.. وٓ  مم رظمر .

 ذًا: ٓسميييد ُميييـ اإلقميييداد ًمٚمجٝمييي٤مد ذم ؾميييٌٞمؾ ا ، و ٟمييي٤م ىمٚمييي٧م  يم ييير ُميييـ ُميييرة، ورسميييام 

وا َنُيْؿ ﴿ؾمٛمٕمرؿ ذًمؽ ذم سمٕمض إرشـم٦م، و قمٞمد ُم٤م ىمٚمرف: ىمق  ا  قمز وضمؾ:  دُّ
َوَ قمِي

ةٍ  ق  ـْ ىُمييي
رََٓمْٕمُرْؿ ُِمييي ٤م اؾْمييي  مم رظمييير أيييي٦م،  قميييدوا: اخلٓمييي٤مب نٜمييي٤م ُمٌييي٤مرشة  [6:]األنفدددل: ﴾َُمييي

ًمٚمّميييي ٤مسم٦م،  ي: اًمّميييي ٤مسم٦م اًمييييذيـ رسمييييقا قمييييغم اإلؾميييي م، صمييييؿ سمٕمٛمييييقم اًمييييٜمص يِمييييٛمؾ 

اعمًييٚمٛملم اًمييذيـ رسمييقا شمرسمٞميي٦م اًمّميي ٤مسم٦م، ًمييٞمس اعمًييٚمٛملم اًمٗم٤مؾميي٘ملم، ًمييٞمس اعمًييٚمٛملم 

اًميييذيـ شمٙمييي٤مًمٌقا قميييغم اًميييدٟمٞم٤م وؿميييٖمٚمٝمؿ طمييي٥م اًميييدٟمٞم٤م قميييـ الٝمييي٤مد ذم ؾميييٌٞمؾ ا ، و ٟميييام 

 ٜم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم اعم ٚمّملم اًمّم٤مدىملم.اخلٓم٤مب ن
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و قمييييدوا: ًميييييٞمس اخلٓمييييي٤مب  مم  ُم يييي٤م  اعمًيييييٚمٛملم اًمٞميييييقم ذم رظميييير اًمزُمييييي٤م  اًميييييذيـ 

طميي٥م اًمييدٟمٞم٤م ويمرانٞميي٦م »ؿمييٖمٚمٝمؿ قمييـ الٝميي٤مد ذم ؾمييٌٞمؾ ا  يمييام ؾمييٌؼ ذم    اوييدي٨م: 

وا﴿، وم٘مقًميييييف شمٕمييييي٤ممم: «اعميييييقت دُّ ظمٓمييييي٤مب ًمٚمٛمًيييييٚمٛملم اعم ٚمّميييييلم  [6:]األنفدددددل: ﴾َ قِمييييي

ٟمف نذا اخلٓم٤مب  وًٓ ًمٚمٗميرد وًميٞمس ًمٚمجامقمي٦م  اًمرمحـ  اًمّم٤مدىملم، ومٙمٞمػ ي٘مق  قمٌد

  ُمر قمجٞم٥م ضمدًا، ٓ يٙم٤مد يّمدن ُم ؾ نذا اخلؼم، ًمقٓ    اًمٜم٤مىمٚملم ص٤مدىمق .

 ؿمٞم ٜم٤م ٟمًٛمع ُم٤م ي٘مقًمف اسمـ ضمرير . ُمداظمٚم٦م:

 اٞمؾ.. اًمِمٞم :

 رمحف ا  ذم شم٠مويؾ نذ  أي٦م. ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

ٌِٞمِؾ ا  ِ ٓ ﴿ًمف ضمؾ صمٜمي٤مؤ : ي٘مق  رمحف ا : يٕمٜمل سمذًمؽ ىمق ُمداظمٚم٦م: ْؾ ذِم ؾمَي
وَمَ٘م٤مشمِي

َؽ  ًَ ٓ  َٟمْٗم ُػ  ِ ،  ي: ومج٤مند ي٤م حمٛمد  قميداء ا  ُميـ  نيؾ اًمنميح ذم [88]النسل  ﴾شُمَٙمٚم 

ؾمٌٞمؾ ا ، يٕمٜمل: ذم ديٜمف اًمذي رشقميف ًميف ونيق اإلؾمي م، وىمي٤مشمٚمٝمؿ ومٞميف سمٜمٗمًيؽ، وم٠مُمي٤م 

َؽ ﴿ىمقًميييف:  ييي ًَ ٓ  َٟمْٗم يييُػ  ِ ٟميييف يٕمٜميييل: ٓ يٙمٚمٗميييؽ ا  وميييٞمام وميييرض وم٢م [88]النسدددل  ﴾ٓ شُمَٙمٚم 

قمٚمٞمؽ ُمـ ضمٝم٤مد قمدو  وقمدوح  ٓ ُم٤م محٚم٧م ُمـ ذًمؽ دوٟمام محؾ همػمح ُمٜميف،  ي: 

  ٟمؽ  ٟمام شمرٌع.

 دوٟمام محٚمؽ نق..  يش؟ اًمِمٞم :

  ي ٟمٕمؿ، دوٟمام محٚمؽ. ُمداظمٚم٦م:

  ي ٟمٕمؿ. ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ُمـ ضم٤مٟم٥م قمدو  وقمدوح،  ٓ ُم٤م محٚمؽ ُمـ ذًمؽ دوٟمام محؾ همػمح. ُمداظمٚم٦م:

 ا . ٞم :اًمِم

دوٟمييام محييؾ همييػمح ُمٜمييف،  ي:  ٟمييؽ  ٟمييام شمرٌييع سمييام ايمرًييٌرف دوٟمييام ايمرًييٌف  ُمداظمٚميي٦م:
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 همػمح.

 ا٤مم. اًمِمٞم :

 نذا شم٠مويؾ أي٦م. ُمداظمٚم٦م:

 نذا نق. اًمِمٞم :

 اسمـ يم ػم ؿمق سمٞم٘مق .. ُمداظمٚم٦م:

 ر .. اًمِمٞم :

سمي٠م  يٌي٤مرش اًم٘مري٤م  سمٜمٗمًيف،  ¢ًمف حمٛميدًا قي٘مق : ي٠مُمر شمٕمي٤ممم قمٌيد  ورؾمي ُمداظمٚم٦م:

 قمٜمف وم  قمٚمٞمف ُمٜمف.وُمـ ٟمٙمؾ 

 نذا نق اًمذي ذم.. اًمِمٞم :

 نذا اًمذي ذيمر  ًمٚمِمٞم .. ُمداظمٚم٦م:

  ي ٟمٕمؿ. نذا نق.. ؾمٌ ٤م  ا . اًمِمٞم :

 يٕمٜمل: اعم٠ًمًم٦م يٕمٜمل.. ٟم٘مق : ذم ا٤مقم٦م ُمش  ٟمف.. ُمداظمٚم٦م:

  ي ٟمٕمؿ..  ٟمف  ٤مرب وطمد . ا  اعمًرٕم٤م . اًمِمٞم :

 سمٕمديـ ي٤م ؿمٞم ٜم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 ضمزاح ا  ظمػم. ُمداظمٚم٦م:

 و ي٤مح ا     ؿم٤مء ا . ًمِمٞم :ا

ُمييش نييق  يْميي٤ًم يًييرد  ذم ومروييٞم٦م الٝميي٤مد سم ييروج  ن سمٙميير ر  ا   ُمداظمٚميي٦م:

قمٜمف، وىم٤م   سميق سمٙمير ر  ا  قمٜميف، عمي٤م ظميرج: وا  ٕىمي٤مشمٚمٜمٝمؿ وطميدي ُمي٤م اؾمرٛمًيؽ 

اًمًٞمػ سمٞمدي، بٕمؾ نذ  اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ  ن سمٙمر وظمروضمف وطمد  ىم٤م ، يٕمٜمل: ىم٤م   ٟمف 

 ٤مقم٦م اعمًٚمٛملم.ُم٤م ظمرج  سمق سمٙمر ُمع ا
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 ا   يمؼم. اًمِمٞم :

قمجٞميي٥م نييذا ييي٤م  ظمييل، ومٞم٘مييق : نييذا دًمٞمييؾ  يْميي٤ًم قمييغم    اًمٗمييرد اًمقاطمييد  ُمداظمٚميي٦م:

 خم٤مـم٥م سم٤ملٝم٤مد ُمـ إُم٦م.

ي٤م ؾمٞمدي ٟم ـ سمٜمًؽمي  ُمـ ن٤م الٝم٤مد ُميع إؾميػ سمٜم٘ميق : يي٤م  ظميل ـمٌيؼ  اًمِمٞم :

 ٗمٕمؾ؟يُم٤م شمٕمر٘مد، وعم٤مذا مل 

 ٓ، نق ـمٌؼ ُم٤م ٓ يٕمر٘مد. ُمداظمٚم٦م:

 ٕٟمف.. ر   ىمق  ًمؽ: عم٤مذا ٓ يٗمٕمؾ؟ ٕٟمف ٓ ي١مُمـ سمام ي٘مق . اًمِمٞم :

  ي وا . ُمداظمٚم٦م:

 وا  اعمًرٕم٤م ، وٓ طمق  وٓ ىمقة  ٓ سم٤م . ا  يٕم٤مومٞمٙمؿ اٞمٕم٤ًم. اًمِمٞم :

    ؿم٤مء ا . ُمداظمٚم٦م:

 ي٤م ؿمٞم ٜم٤م سم٤مرح ا  ومٞمؽ، ا  ي٠مشمٞمؽ ظمػم. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞم :

 ..يٕمر٘مدو  قمغم اعمٜمٝم٩م، ٟمٗمس اًمٜمّمٞم ٦م -ؿمٞم  ي٤م-ٟمّمٞم ٦م ًمألظمقة اًمذي  ُمداظمٚم٦م:

ييي٤م ؿمييٞم ،    يميي٤م  سميي٤مىمل اًمٜمّمييٞم ٦م سميي٤مرح ا  ومٞمييؽ،  هنييؿ يٚمزُمييقا اًمٕمٚمييؿ،     اًمِمييٞم :

ك ُمييـ اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م، و ٟميي٤م  ىمييق : ٗم  َّميي يٚمزُمييقا اًمٕمٚمييؿ واًمؽمسمٞميي٦م قمييغم نييذا اًمٕمٚمييؿ اعمُ 

ٌييد اًمًٞم٤مؾميي٦م واضمٌيي٦م، ًمٙمييـ ًمييٞمس ذم نييذا اًمٞمييقم،  ٟميي٤م ىمٚميي٧م ونييذا ىمييد يًييرٜمٙمر   ظمقٟميي٤م قم

اًمييرمحـ : أ  ُمييـ اًمًٞم٤مؾميي٦م شمييرح اًمًٞم٤مؾميي٦م أ ، أ  ُمييـ اًمًٞم٤مؾميي٦م شمييرح اًمًٞم٤مؾميي٦م؛ 

ٕ  يميييؾ يشء ىمٗميييز  ًمٞميييف اإلٟمًييي٤م  ىمٌيييؾ اختييي٤مذ إؾمييي٤ٌمب اًميييذي وٞميييو ًميييف نيييذ  اًم٘مٗميييزة 

ر ؾمييييف، نييييذا  ُميييير واويييي  ضمييييدًا ذم  م  ومًييييرٙمق  ُمييييـ ؾمييييػمة اًمييييذي ىمٗمييييز    ي٘مييييع قمييييغم  ُ 

 اعم٤مدي٤مت يمام نق ذم اعمٕمٜمقي٤مت.

 ٤ٌمس سمـ ومرٟم٤مس ؿمٞم ٜم٤م.ُم ؾ قم ُمداظمٚم٦م:
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 نذا نق ٟمٕمؿ، وا  اعمًرٕم٤م . اًمِمٞم :

 ٟم٠ًم  ا     ي٤ٌمرح ومٞمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 ... وضمزايمؿ ا  ظمػمًا ؿمٞم ٜم٤م وسم٤مرح ومٞمٙمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ( 00:  35: 29/   700) اهلدى والنور /  

 (00:  42: 52/   700) اهلدى والنور / 
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 سهِ االغتٝاالت 

ياقمٞم٦م ُمـ الزارير  َ اعمٚم٘مل:  ىمق  ي٤م ؿمٞم : نٜم٤مح د قمل ومٞميف سمي٠م  آهمرٞمي٤مٓت د  ػ يمر٤مسمي٤ًم َييًم 

ُمييييـ اًمًييييٜمـ اعمٝمجييييقرة، و يييير٩م سم٘مّميييي٦م ىمرييييؾ يمٕميييي٥م سمييييـ إرش ، وىمرييييؾ 

ٚمييع قميغم قميقرة اعميير ة اعمًيٚمٛم٦م؛ وميام ر ي ومْمييٞمٚمرٙمؿ ذم اًمٞمٝميقدي اًميذي اـم  

 ذًمؽ؟

 ٟمييف ضميي٤مء ذم اومرر٤مطمٞمرييؽ ًمًيي١ماًمؽ إو   -سميي٤مرح ا  ومٞمييؽ-ًم٘مييد ذيمرشمٜمييل  اًمِمييٞم :

ظ اًميييذي اؾميييرٖمرسمرف اؾميييرٖمرسم٧م صيييدور  ُمٜميييؽ، و ذا  ٟمييي٧م شمٜم٘مٚميييف قميييـ هميييػمح، نيييذا اًمٚمٗمييي

ًمٞمي٧م نيذا اعم١مًميػ اًميذي  ٟمي٧م  «اًمًيٜمـ اعمٝمجيقرة»ًمٙمٜمؽ  و رٜمل  هن٤م ُمـ ًمٗمٔميؽ: 

ٝميي٤م طم٘ميي٤ًم،  ُميي٤م نييذ  اًمرييل زقمييؿ رشمِمييػم  ًمٞمييف يٕميير  اًمًييٜمـ اعمٝمجييقرة ويِميي٤مريمٜم٤م ذم  طمٞم٤م

٤م ٟمِمٙمقا،  و ُمـ اٚم٦م  هن٤م ؾمٜم٦م ُمٝمجقرة و ٟمف يٜمٌٖمل  طمٞم٤مؤن٤م ذم زُمٜمٜم٤م نذا، ومٝمذا و

، ٟم ـ ٟمٗمٝمؿ او٤مدصم٦م إومم ُمـ اًم٘مريؾ -¢-ُم٤م ٟمِمٙمقا ُمٜمف ُمـ الٝمؾ هبدي اًمٜمٌل 

ونل ص ٞم ٦م، وٟمِمؽ ذم ص ٦م او٤مدصم٦م إظمره، وًمٙمـ ؾمقاء ص ٧م نيذ   و مل 

 . يْم٤مً - شمّم  وم٤ملقاب قمـ او٤مدصم٦م إومم اًمّم ٞم ٦م يِمٛمٚمٝم٤م

ٌٕمض اًمٜمي٤مس    يًيٛمٞمٝم٤م ٟم ـ ٟم٘مق     نذا اًم٘مرؾ سمرٚمؽ اًمٓمري٘م٦م اًمريل ىميد بيقز ًمي

اهمرٞمييي٤مًٓ مل يٙميييـ ىمٌيييؾ يميييؾ يشء ىميييد وىميييع واعمًيييٚمٛمق  ويييٕمٗم٤مء وذم قمٝميييد اًمْميييٕمػ 

اإلؾمي ُمٞم٦م ىميد سميد ت شم٘ميقم واعمنميمق  يٕمذسمقهنؿ  ًمقا  اًمٕميذاب، و ٟميام يمي٤م  واًمدوًمي٦م 

، نيذا  وًٓ، وظم صي٦م ُمي٤م  رييد -¢-ىم٤مرٛمرٝم٤م ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة اًمرل يم٤م  ومٞمٝمي٤م رؾميق  ا  

 .  نذا يم٤م  ذم وىم٧م اًم٘مقة واًمقطمدة وًمٞمس ذم وىم٧م اًمْمٕمػ واًمرٗمرنُمـ ذًمؽ     ىمق   

صم٤مٟمٞم٤ًم: مل يٙمـ قمٛم ً ومردي٤ًم يٜمدومع  ًمٞمف صي٤مطمٌف سمٕم٤مـمٗمي٦م، وًميق  هني٤م قم٤مـمٗمي٦م  ؾمي ُمٞم٦م، 
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وًمٙمٜمٝميي٤م ًمٞمًيي٧م قم٤مـمٗميي٦م ُم٘مروٟميي٦م سميي٤مًمٕمٚمؿ اإلؾميي ُمل اًمّميي ٞم ، ذًمييؽ ٕ  اًمييذي سميي٤مرش 

، وًمييذًمؽ -¢- ذًمييؽ اًم٘مرييؾ  ٟمييام يميي٤م  سمرقضمٞمييف ُمييـ اويي٤ميمؿ اعمًييٚمؿ ونييق رؾمييق  ا 

ومييييٜم ـ ٟم٘مييييق  نييييذا اًمييييذي يًييييٛمل ذًمييييؽ اًم٘مرييييؾ سم٤مًمًييييٜم٦م اعمٝمجييييقرة: اختييييذ إؾميييي٤ٌمب 

اًمنمقمٞم٦م اًمرل  رشت  ًمٞمٝم٤م ذم شمْم٤مقمٞمػ يم ُمل اًم٤ًمسمؼ ُمـ اًمرّميٗمٞم٦م واًمؽمسمٞمي٦م ًمٞم٠مظميذ 

اعمًييٚمٛمق  ـمري٘ميي٦م اًمٌييدء سم٢مىم٤مُميي٦م اًمدوًميي٦م اعمًييٚمٛم٦م ذم  رض ُمييـ  را  ا  اًمقاؾمييٕم٦م 

ٚمييٞمٝمؿ رضمييؾ ُمًييٚمؿ شمرييقومر ومٞمييف اًمنمييوط ًمٞمٙمييق  ويييقم شم٘مييقم ىم٤مرٛميي٦م اعمًييٚمٛملم وي٘مييقم قم

 ُمػمًا قمغم ا٤مقم٦م ُمًٚمٛم٦م، وم٢مذا نيذا إُميػم  ُمير سمٛم يؾ ذًميؽ إُمير وضمي٥م شمٜمٗمٞميذ ،  ُمي٤م 

   يٜمٓمٚمييؼ يميييؾ وميييرد يرٍمييي  سمر ييييف دو     يٙمييق  ُمييي٠مُمقرًا ويييـ بييي٥م  ـم٤مقمييي٦م  ُمييير ، 

ومٝمييذا ًمييٞمس ُمييـ اًمًييٜم٦م  ـم ىميي٤ًم، سمييؾ نييذا ويي٤م يييدظمؾ ذم اًم٘م٤مقمييدة اًمرييل ٟمدٟمييد  طمقنيي٤م 

و سمدًا، ونل ُمـ اوٙمٛم٦م سمٛمٙم٤م  قمٔمٞمؿ ي١ميمدن٤م اوقادث اًمرل ٟمًٛمع يمؾ ييقم  دارامً 

قمٜمٝمي٤م اًمٌمييء اًمٙم ييػم اعم١مؾميػ، شمٚمييؽ اًم٘م٤مقمييدة نيل اًمرييل شم٘مييق : ُميـ اؾمييرٕمجؾ اًمٌمييء 

ىمٌؾ  واٟمف اسمركم سم رُم٤مٟمف، ذًمؽ ٕ  اًمذي يًٚمؽ ؾمٌٞمؾ اهمرٞم٤م  رضمؾ ُمـ اًمٙمٗم٤مر وًمق 

ًمٙمٗمي٤مر؛ ٕهنيؿ  ىميقه ُميـ نيذا يم٤م  ًمف صقًم٦م وًمف دوًم٦م ومًٞمٙمق  قم٤مىم٦ٌم ذًمؽ    يٜمر٘مؿ ا

اعمًٚمؿ وُمـ طمقًمف، ومًرٙمق  اًمٕم٤مىم٦ٌم وٕمٗم٤ًم ذم اعمًيٚمٛملم قميغم ويٕمػ، سمٞميٜمام شمٚميؽ 

او٤مدصم٦م يم٤مٟم٧م قم٤مىمٌرٝم٤م ٟمٍمًا ًمٚمٛمًٚمٛملم، ومِمر٤م  سميلم نيذ  اًمٕم٤مىمٌي٦م وسميلم شمٚميؽ اًمٕم٤مىمٌي٦م، 

 ٟميييييام إقميييييام  »وًميييييق ذم هميييييػم نيييييذ  اعمٜم٤مؾمييييي٦ٌم:  -قمٚمٞميييييف اًمًييييي م-وإُمييييير يميييييام ىمييييي٤م  

 قان قمـ نذ  اًمًٜم٦م اعمٝمجقرة اعمزقمقُم٦م.ضم ، نذا«سم٤مخلقاشمٞمؿ

 : ؿمٞم ٜم٤م  ىمق : ُمـ قمٔم٤مرؿ اًمٌ ء ذم نذا اًمزُم٤م   ٟمف شمًٜمؿ اًمٕمٚمؿ همػم  نٚمف.ؿم٘مرة

 ا   يمؼم. اًمِمٞم :

ومٞمٝم٤م اًمّميٌٞم٦م، و   ذره اًمٕمٚميؿ صيٕمد  ًمٞمٝمي٤م ُميـ ٓ  : و   ـمرارؼ اعمٕمروم٦م ؿمداؿم٘مرة

  ًـ اًمّمٕمقد.

 ا   يمؼم. اًمِمٞم :
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، سم٠مٟمييف ظمييػم ُمييـ اًمٕمٚمييؿ  ذا يميي٤م  يٜمرٝمييل سمييٌٕمض و سمييداً  : ًمييذًمؽ  ٟميي٤م  ىمييق  دارييامً ؿميي٘مرة

اًمٜميي٤مس  مم نييذ  اًمٜمٝم٤مييي٤مت اعم١مؾمييٗم٦م الٝمييؾ، الٝمييؾ ظمييػم ُمييـ نييذا اًمٕمٚمييؿ، ذًمٙمييؿ    

ال٤منيييؾ ٓ يٗمٚمًيييػ قمٛمٚميييف  ٓ سمجٝمٚميييف،  ُمييي٤م نيييذا اًميييذي يٗمٚمًيييػ قمٛمٚميييف سمٛم يييؾ  و نيييذا 

اًمٕمٛمييؾ اًمييذي  ؿميي٤مر  ًمٞمييف  ظمقٟميي٤م وميي٢مٟمام يٗمٚمًييٗمف ويًييقهمف سمٕمٚمييؿ مل يّمييؾ ومٞمييف  مم دًمٞمييؾ 

رشقمل ص ٞم ، وًمذًمؽ ُمـ ٟمّمٞم رل إلظمقاين داراًم  ىمق  سم٠م  وم٘ميف إدًمي٦م اًمنميقمٞم٦م 

نييق  نييؿ سمٕمييد طمٗمٔمٝميي٤م ُمٜمٝميي٤م ٟمٗمًييٝم٤م، ذًمٙمييؿ    إدًميي٦م اًمنمييقمٞم٦م واوٛمييد    ذا شمٞمنييت 

قمغم ُم ؾ ييد ؿميٞم ٜم٤م ومي٢م  اإلٟمًي٤م  يي٠مُمـ اًمٕم ي٤مر  ذا  ظميذ سم٤مًميدًمٞمؾ ُمٜمٝمي٤م، وقمٜميدٟم٤م يمري٤مب 

سميييلم يدييييف وٓ ُميييـ ظمٚمٗميييف، وقمٜميييدٟم٤م نيييذ  اًميييذي ٓ ي٠مشمٞميييف اًم٤ٌمـميييؾ ُميييـ  -قميييز وضميييؾ-ا  

اًمًٜمـ اًمرل يم٤مٟم٧م ُمٝمجيقرة ومٕمي ً وأصمي٤مر وإىميقا  وإومٕمي٤م  واًمر٘مرييرات ومجي٤مد ا  

ة  ًمٞمٜم٤م ُمٕمرووم٦م قمٜمدٟم٤م ىمري٦ٌم ُمٜم٤م سمٗمْمؾ ا   وًٓ ن  ٞمَ قمٚمٞمٜم٤م ذم نذا اًمزُم٤م  سم٠م  ص٤مرت ُمُ 

إدًميي٦م،  ، ًمييذًمؽ  ىمييق  سميي٠م  اًمٜمٔميير ذم ُم ييؾ نييذ -ضمييزا  ا  ظمييػماً -صمييؿ سمٗمْمييؾ ؿمييٞم ٜم٤م 

وًمٞمس     ظمٌط ظمٌط قمِمقاء وٓ  دري يمٞمػ  ؾمرؾ اًمدًمٞمؾ ُمـ نذ  إدًمي٦م اًمنميقمٞم٦م 

اًمٙم ييػمة ُمييـ ٟمّمييقص اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م اًمرييل ٓ  ّمييٞمٝم٤م اًمٕميي٤مد، ويم ييػم  وًمئييؽ اًمييذيـ 

ؾم٘مٓمقا قمغم وضمقنٝمؿ، ويمٌقا قمغم رٟم٤مومٝمؿ، ونؿ يريدو      ًٜمقا سمٛم ؾ ُم٤م ومٕمٚمقا 

وا ُمـ طمٞمي٨م فمٜميقا  هنيؿ  ًيٜمق  ويميام ؾم٤مؤق ؛ ٕهنؿ  وًمٞمرٝمؿ مل ئمٜمقا  هنؿ  ًٜم

: ويميؿ ُميـ ُمرييد ًمٚم يػم ٓ يّميٞمٌف. وسميذًمؽ -ر  ا  قمٜميف-ىم٤م  قمٌد ا  سمـ ُمًٕمقد 

ٕمٚمٛميييق  ر ومٞميييف ٟمٔميييرة واقمٞمييي٦م دىمٞم٘مييي٦م طمريييك ٓ ي٘ميييع اعمرَٔمييي ٜمْ  ىميييق  سمييي٠م  اًمٕمٚميييؿ يٜمٌٖميييل    يُ 

 ؛ ٕهن٤م ًمٞم٧ًم ُمـ اًمًٜم٦م وًمٞم٧ًم اًمًٜم٦م ُمٜمٝم٤م  سمدًا.وـم ب اًمٕمٚمؿ ذم ُم ؾ ُم٤م وىمع

قمٚمٞميييف -نيييذ  او٤مدصمييي٦م ذم ومٝمٛميييل ذم ذًميييؽ اًمزُمييي٤م  شمٚمريييئؿ ا٤مُمييي٤ًم ُميييع ىمقًميييف   :اًمِميييٞم

شمٚمر٘ميل نيذ  او٤مدصمي٦م   «ظِمدقمي٦م» و  «ظُمدقمي٦م» و   «اويرب ظُمدقمي٦م»: -اًمّم ة واًمً م

ُمييييع نييييذا اوييييدي٨م اًمّميييي ٞم ، ًمٙمٜمٜميييي٤م ًمييييق ٟمٔمرٟميييي٤م  مم ووييييٕمٜم٤م أ  اًمييييذي يًييييقغ ومٞمييييف 

٤مر، ٟم يـ ًمًيٜم٤م ذم اًمرٛمًؽ سمرٚمؽ اًمًٜم٦م اعمزقمقُم٦م نؾ ٟم ـ أ  ذم طميرب ُميع اًمٙمٗمي

طمرب ُمع اًمٙمٗم٤مر ُمع إؾميػ اًمِميديد، ًمٙميـ اًمٙمٗمي٤مر ذم طميرب ُمٕمٜمي٤م، ومٚمًيٗم٦م ًمٗمٔمٞمي٦م، 
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ًمٙمـ اًم٘مّمد ُمٗمٝمقم، نؿ  ٤مرسمقٟمٜم٤م وٟم ـ ٓ ـم٤مىمي٦م ًمٜمي٤م عم ي٤مرسمرٝمؿ، ًميق يمٜمي٤م ٟم ي٤مرهبؿ 

: -قمٚمٞميييف اًمًييي م-ٓؾميييرٕمٛمٚمٜم٤م نيييذ  اًمقؾميييٞمٚم٦م طمٞمٜميييذاح؛ ٕهنييي٤م شمٚمر٘ميييل ا٤مُمييي٤ًم ُميييع ىمقًميييف 

ي٘مييييق :  -قمييييز وضمييييؾ-ٙمييييـ  يييييـ اوييييرب، رسمٜميييي٤م واطمييييدة، ًم «ظمدقميييي٦م»وًمييييق  «اوييييرب»

ُدو  ا  ِ ﴿ ٌُييييقَ  سمِييييِف قَميييي ٤مِط اخْلَٞمْييييِؾ شُمْرِن ـْ ِرسَميييي
ٍة َوُِميييي ق  ـْ ىُميييي

رََٓمْٕمُرْؿ ُِميييي ٤م اؾْميييي يييْؿ َُميييي وا َنُي دُّ
َوَ قِميييي

يُمؿْ  ُدو  ،  ٟمييي٤م  زقميييؿ  ٟمٜميييل  ومٝميييؿ ُميييـ نيييذ  أيييي٦م ؿميييٞمئ٤ًم ًميييٞمس ُميييـ قمييي٤مدة [6:]األنفدددل: ﴾َوقَمييي

 ٟمام ٕهنؿ مل يٙمقٟمقا يقُمئٍذ سم ٤مضم٦م    يٌٞمٜمقا اعمٗمنيـ    يرٕمروقا ًمف ٓ ًمٖمٗمٚمرٝمؿ و

نيييذا اًميييذي  ٟمييي٤م أ   ومٝمٛميييف، وٓ ؿميييؽ  ٟمٜميييل  ذا يمٜمييي٧م  ٟمييي٤م  ومٝميييؿ ؿميييٞمئ٤ًم و ٟمييي٤م إقمجٛميييل 

إًم٤ٌمين وم  ؿمؽ رضورة  قمٚمؿ  هنؿ يم٤مٟمقا  ؾمٌؼ  مم ُم ؾ نيذا اًمٗمٝميؿ ُمٜميل، وًمٙميٜمٝمؿ 

؛ مل؟ ٕٟميؽ مل يٙمقٟمقا سم ٤مضم٦م  مم سمٞم٤مٟمف  ُم٤م ٟم ـ اًمٞمقم وم٘مد رصٟم٤م حمر٤مضملم  مم سمٞم٤مٟمف

دمييييد ُمييييـ مل ي٠مظمييييذ آؾمييييرٕمداد إو  اؾمييييرٕمداد اإليييييام  اًمرقطمٞمييييد اًمٕمٌيييي٤مدة اًمّميييي٤مدىم٦م 

ـْ ﴿اخل٤مًمّمييي٦م  مم رظميييير ،  ييير٩م وي٘مييييق : رسمٜميييي٤م ىمييي٤م : 
رََٓمْٕمُرْؿ ُِميييي ٤م اؾْميييي وا َنُييييْؿ َُمييي دُّ

َوَ قِميييي

ةٍ  ق  ، وًمٙميييـ ًمٜمر٠مُميييؾ أ   مم نيييذا اعمٕمٜميييل اًميييذي  رييييد     ذيمييير ، وٓ [6:]األنفدددل: ﴾ىُمييي

 سمٞمٜميييف؛ ٕٟميييف ُمٌيييلم؛ عميييـ اخلٓمييي٤مب؟ و قميييدوا  قميييدوا ُمٕمنمييي اعمًيييٚمٛملم  ىميييق   رييييد    

ُمٕمنميي اعميي١مُمٜملم سميي٤م  طم٘ميي٤ًم، نييؾ ٟم ييـ يمييذًمؽ؟  ذًا ٟم ييـ ُميي٤م رصٟميي٤م سمٛم ييؾ نييذ  اعم ٤مسميي٦م 

اًمرل شمًر ؼ شمقضمٞمف نذا اخلٓم٤مب  ًمٞمٜم٤م ُم٤ٌمرشة؛ ٕٟمٜمي٤م ًمًيٜم٤م ُمي١مُمٜملم طم٘مي٤ًم، ونيؾ ٟم يـ 

واطمييدة شمٙمٗمييل الٛمٞمييع سم ٤مضميي٦م  مم  صمٌيي٤مت نييذا اًمييذي ٟم ييـ ٟمٜمٗمٞمييف، ًمًييٜم٤م سم ٤مضميي٦م، رييي٦م 

قميز -وصيػ اعمي١مُمٜملم سم٘مقًميف  -قميز وضميؾ-إلىمٜم٤مقمٝمؿ سم٠مهنؿ ًمٞمًيقا ُمًيٚمٛملم، ٕ  ا  

يُمؿْ ﴿: -وضميييؾ ييي وا ا  َ َيٜمٍُمْ ييي قميييز -، ومٛميييـ اإلييييام     ٟمٜمٍمييي ا  [7]محمددد   ﴾ ِْ  شَمٜمٍُمُ

، وٟمٕمٚمؿ اٞمٕم٤ًم    ٟمٍم اعمًٚمٛملم  و اعم١مُمٜملم   ًمٞمس ٟمٍم ىمقة، و ٟمام ٟمٍم -وضمؾ

عم٤م  ٟميز  ا ، واعمًيٚمٛمق  اًمٞميقم قميددنؿ يم يػم، وًمٙميـ اعم١مُمٜميق  وميٞمٝمؿ   يام  واشم٤ٌمع

- ىمؾ ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ، إُمير يميام شمٕمٚمٛميق  ذم اويدي٨م اعمٕميرو  اًمّمي ٞم ، ونيق ىمقًميف 

 ذا شمٌييييي٤ميٕمرؿ سم٤مًمٕمٞمٜمييييي٦م، و ظميييييذشمؿ  ذٟمييييي٤مب اًمٌ٘مييييير، ورويييييٞمرؿ سمييييي٤مًمزرع، »: -قمٚمٞميييييف اًمًييييي م

قمييف قمييٜمٙمؿ طمرييك شمرضمٕمييقا وشمييريمرؿ الٝميي٤مد ذم ؾمييٌٞمؾ ا ؛ ؾمييٚمط ا  قمٚمييٞمٙمؿ ذًٓ ٓ يٜمز

، ومييي٢مذًا  قميييدوا ُمٕمنمييي اعمييي١مُمٜملم، ومييي٠ميـ اعم١مُمٜميييق ، اًمًييي١ما  وم٠مٟمييي٤م  فميييـ    « مم دييييٜمٙمؿ
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ذًمؽ اًمزاقمؿ واعمدقمل ًمرٚمؽ اًمًٜم٦م اعمٝمجقرة نق ٟمٗمًف  و ُمـ يِمٌٝمف ونق ُمـ ٟمٗميس 

إرض نييل  رض الزاريير اعمٌيير ة اًمٞمييقم سمييام  ٟمييرؿ سمييف قمييغم قمٚمييؿ ىميي٤م  نييق  و ُم ٞمٚمييف 

يم٤م  ذم زُم٤مٟمٜم٤م ًمقوع اًمٕم٘مدة اًمٙمراومٞم٧م  -¢-ؾمق  ا  وذم شمٚمؽ إرض: ًمق    ر

-وًمٚمٌس اًمٌٜمٓم٤م  اًمٌٜمٓمٚمق   ي ًمرِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر، يٕمرؼمو  دقمقشمٜم٤م نذا ًمدقمقة اًمرؾمق  

، وطمٞمييٜمام ٟمييذيمر  طم٤مدييي٨م هبييذا اعمٕمٜمييك «ُمييـ شمِمييٌف سم٘مييقم ومٝمييق ُمييٜمٝمؿ»: -قمٚمٞمييف اًمًيي م

ٓ يٕمٜميل ٓ يم ػمة ويم ػمة ضمدًا يٕمرؼمو  نذ  إُميقر ُميـ اًم٘مِميقر اًمريل ٓ بيقز، ُميش 

يًر ٥م، ٓ بقز آؿمرٖم٤م  هب٤م، صمؿ يٗمرقمق  قمغم ذًمؽ ُم ؾ نذ  إومٙم٤مر اخلٓميػمة 

 هنييؿ يرّمييقرو  ًمييق    رؾمييق  ا  سمييلم فمٝمييراٟمٞمٝمؿ ًمٚمييٌس اًمٚمٌيي٤مس اإلومرٟمجييل و يمٛمييؾ 

ذًميؽ سمقوييع اًمٕم٘مييدة اًمرييل ٓ وم٤مرييدة ُمٜمٝميي٤م  ـم ىمي٤ًم ؾمييقه  ٘مٞمييؼ اًمرِمييٌف سم٤مًمٙمٗميي٤مر، ٟم ييـ 

ذم  - يْم٤مً -ُم  ً وًمق يم٤م  وٞم٘م٤ًم، ًمٌس ال٤ميمٞم٧م ٟمٕمٚمؿ    ًمٌس اًمٌٜمٓم٤م  يًؽم اًمٕمقرة 

ُمٜمف وم٤مردة دومع اور واًم٘مر وٟم ق ذًمؽ،  ُم٤م نيذ  اًمٕم٘ميدة ُمي٤م اًمٗم٤مريدة ُمٜمٝمي٤م ؾميقه ا ٞميؾ 

 اًمزي اإلومرٟمجل اًمٙم٤مومر، ًمق ىم٤م : ٕضم٤مز اًمرؾمق  ًمٌس ال٤ميمٞم٧م ن٤م  رسمام...

 ًمييق ىميي٤م  يمييذا،  ُميي٤م طمرييك اًمٕم٘مييدة نييذ  نييق ُمٜمرٝمييك اًمٕم٘مييد قمٜمييد نيي١مٓء اًمٜميي٤مس او٘مٞم٘ميي٦م

اًميييذي ييييد  قميييغم اسمرٕمييي٤مدنؿ قميييـ اًمًيييٜم٦م سمٕميييدًا سمٕمٞميييدًا ضميييدًا ضميييدًا، وًميييذًمؽ ٓ ظمييي ص 

ًمٚمٛمًييٚمٛملم ُمييـ واىمٕمٝمييؿ إًمييٞمؿ اًمٞمييقم  ٓ سم٤مًمرّمييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞميي٦م،    ٟمٕميير  ُميي٤م يميي٤م  قمٚمٞمييف 

ُمييـ اًمٕم٘مٞمييدة  مم اًمًييٚمقح، وذًمييؽ بٛمييع ُميي٤م بيي٥م وُميي٤م يًيير ٥م  -¢-رؾمييق  ا  

ام صيييي٤مطمقا ُمٝمييييام ؾمييييٗمٙمقا وُميييي٤م بييييقز، وسمٖمييييػم نييييذا ٓ ٟمجيييي٤مة  ـم ىميييي٤ًم ًمٚمٛمًييييٚمٛملم ُمٝميييي

 دُم٤مءنؿ رظمٞمّم٦م ومًق  ٓ يًرٗمٞمدو  ُمـ وراء ذًمؽ ؿمٞمئ٤ًم.

فمٜمييل  ا٤مُميي٤ًم نييذ  اًمٙمٚمٛميي٦م  ٟمييف  يت ُمييـ  ٟمييف قميير   دًميي٦ًم صمييؿ فمييـ  ٟمييف  طميي٤مط سميي٤مًمٕمٚمؿ 

طميييدي٨م ـمقييييؾ نيييق ًمٙميييـ  -¢- طم٤مـمييي٦م، اويييدي٨م ذم صييي ٞم  اًمٌ ييي٤مري    اًمٜمٌيييل 

ل ًمٌيي٤مس اًمٙمٗميي٤مر، اخل صيي٦م ُمٜمييف  ٟمييف يميي٤م  ًمييٌس الٌيي٦م اًمروُمٞميي٦م وييٞم٘م٦م اًمٙمٛمييلم، نيي٤م  َنيي 

ضمٌيي٦م روُمٞميي٦م وييٞم٘م٦م اًمٙمٗمييلم، ًمٙمييـ عميي٤مذا عميي٤مذا  ٟمييرؿ شمِمييددو   -¢-ًمييٌس رؾمييق  ا  

ذم اوييدي٨م اًمّميي ٞم  ىمييد  -¢-واٜمٕمييق  ُمييـ ًمٌيي٤مس اًمٙمٗميي٤مر، نييذا نييق رؾمييق  ا  
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ًمٌس ًم٤ٌمس اًمٙمٗمي٤مر، ذًميؽ ي٘ميق  نيذا ٕٟميف ٓ وم٘ميف قمٜميد ، يم٠مٟميف يريقنؿ  ٟمٜمي٤م ٟم يـ ُمٕمنمي 

ًيييٚمػ اًمّمييي٤مًم  يم٠مٟمٜمييي٤م ٟم٘ميييق   ٟميييف ٓ بيييقز  ي اًميييدقم٤مة  مم اًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م وُميييٜمٝم٩م اًم

ًمٌييي٤مس ي٠مشمٞمٜمييي٤م ُميييـ سمييي د اًمٙمٗمييي٤مر، وًميييذًمؽ سمٕمْميييٝمؿ ُميييـ اوٛم٘ميييك نيييؾ  ٟميييرؿ شمًيييرٕمٛمٚمق  

اًمًٞم٤مرات ُم  ً؟ ونل ُمـ سم د اًمٙمٗم٤مر، نذ  إطمذي٦م إضمٜمٌٞم٦م، ن٤ملقارب ن٤مًمٙمذا 

 مم رظمر ، ونذا ؿم٠مهنؿ ؿم٠م  ُم٤م  ؿم٤مر  ًمٞمف إؾمر٤مذ ذم ظمٓم٦ٌم الٛمٕم٦م: ٓ يٗمرىمق  سملم 

ٌدقم٦م اًمديٜمٞم٦م واًمٌدقم٦م اًمدٟمٞمقي٦م، وم٥ًٌٌم قمدم نيذا اًمرٗمرييؼ ومر يقا سمي٤مب آسمريداع ذم اًم

اًميييديـ سم٤مؾميييؿ  ٟميييف بيييقز آسمريييداع ذم اًميييدٟمٞم٤م،  ذًا بيييقز آسمريييداع ذم اًميييديـ، يميييذًمؽ 

ؿميييي٠مهنؿ ومييييٞمام يرٕمٚمييييؼ سم٤مًمرِمييييٌف سم٤مًمٙمٗميييي٤مر فمٜمييييقا    يمييييؾ يشء يٗمٕمٚمييييف اًمٙمٗميييي٤مر  و يّمييييٜمٕمف 

٦م. و ٟمييي٤م  ىميييق     اًمْمييي٤مسمٓم٦م ذم اًمقاىميييع اًمٙمٗمييي٤مر ٓ بيييقز ًمٚمٛمًيييٚمٛملم، ٓ نٜمييي٤مح وييي٤مسمٓم

وييي٤مسمٓمر٤م   طميييدا ٤م  نيييؿ ُميييـ إظميييره، ونيييذا ذم اقمر٘مييي٤مدي  ٟميييف بييي٥م قميييغم ـمييي ب 

اًمٕمٚمؿ قمغم إىمؾ    يٙمقٟمقا قمغم ُمٕمروم٦م هب٤مشملم اًمْم٤مسمٓمرلم: إومم:  ٟمف ُمي٤م يمي٤م  ُميـ 

قمٛمييييؾ اًمٙمٗميييي٤مر ومٝمييييق  ُميييي٤م    يٙمييييق  ؿمييييٕم٤مرًا نييييؿ؛ ومٝمييييذا اًمييييذي ٓ بييييقز ًمٚمٛمًييييٚمؿ    

قمٚمٞميف -رٕمٛمٚمف، ونذا نق اعم ٔمقر اًمداظمؾ ذم قمٛمقم ىميق  اًمرؾميق  يرٕم٤مـم٤م ، و   يً

،  ُمييي٤م اًمْمييي٤مسمٓم٦م إظميييره ومٝميييل    اًمٙمٗمييي٤مر  ذا «ُميييـ شمِميييٌف سم٘ميييقم ومٝميييق ُميييٜمٝمؿ»: -اًمًييي م

ومٕمٚمييقا ومٕميي ً وًمييٞمس ؿمييٕم٤مرًا نييؿ، وسم٢مُمٙم٤مٟمٜميي٤م ٟم ييـ    ٟم يي٤مًمٗمٝمؿ ومٕمٚمٞمٜميي٤م    ٟم يي٤مًمٗمٝمؿ ذم 

ؽمض أ     ذًمييؽ ذًمييؽ، ًمٞمًيي٧م اعم ٤مًمٗميي٦م نٜميي٤م ُمييـ سميي٤مب    ٓ ٟمرِمييٌف هبييؿ؛ ٕٟمٜميي٤م ٟمٗميي

اًمٗمٕمؾ ًمٞمس ؿمٕم٤مرًا نؿ، ًميق يمي٤م  ؿميٕم٤مرًا نيؿ ومٗمٕمٚمٜمي٤م  شمِميٌٝمٜم٤م هبيؿ، ًمٙميـ اًمٌ ي٨م أ  

ذم ومٕمؾ يٗمٕمٚمقٟمف، ومٕمٚمٞمٜم٤م    ٟم ٤مًمٗمٝمؿ، ونٜم٤م ي٠ميت طمدي٨م قمٔمٞمؿ ضمدًا ضمدًا، ويم ػم ُمـ 

ـميييي ب اًمٕمٚمييييؿ ورسمييييام ُمييييـ  نييييؾ اًمٕمٚمييييؿ ٓ يٜمرٌٝمييييق  ٕ ٞميييي٦م نييييذا اوييييدي٨م ذم نييييذا 

   اًمٞمٝميييقد »: -قمٚمٞميييف اًمًييي م-ٔ ،  ٓ ونيييق ىمقًميييف اعمقويييقع اًميييذي ٟم يييـ سمّميييدد  ا

، اعم ٤مًمٗميي٦م يشء وشمييرح اًمرِمييٌف يشء «واًمٜمّميي٤مره ٓ يّمييٌٖمق  ؿمييٕمقرنؿ وم يي٤مًمٗمقنؿ

   اًمٞمٝميييييقد واًمٜمّميييي٤مره ٓ يّميييييٌٖمق  »رظميييير، شميييي٠مُمٚمقا ُمٕميييييل ذم نييييذا اويييييدي٨م، ىميييي٤م : 

اًمريل ؿمي٤مسم٧م رهميؿ  ٟميقومٝمؿ، نييذا ًميٞمس سمٗمٕمٚمٝميؿ، نيذا ُميـ ومٕميؾ ظميي٤مًم٘مٝمؿ، ٓ  «ؿميٕمقرنؿ

ويم٤مومر يٌٚمٖمق  ؾمـ اًمِمٞم٥م ومٝمذا يِمٞم٥م ونق ُمًٚمؿ وذاح يِمٞم٥م ونق  ومرن سملم ُمًٚمؿ
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قمييغم ذاح اًمٙميي٤مومر ًمييٞمس ُمييـ  -قمييز وضمييؾ-يميي٤مومر، ُمييع    نييذا اًمِمييٞم٥م اًمييذي ؾمييٚمٓمف ا  

ظمييي٤مًمٗمقا  «اصيييٌٖمقا ؿميييٕمقريمؿ»سميييامذا  «ظمييي٤مًمٗمقنؿ»: -¢-ومٕمٚميييف ي٘ميييق  ًمٜمييي٤م رؾميييق  ا  

د  اًمٞمٝمييييقد واًمٜمّميييي٤مره، نييييؿ يِمييييٞمٌق  ًمٙمييييٜمٝمؿ ٓ يّمييييٌٖمق ،  ذاً َ ىمّمييييد اعم ٤مًمٗميييي٦م نيييي

رشقمل قمٔمٞمؿ ضمدًا، وم٢مذا اعمًٚمٛمق   و ـم٤مرٗم٦م ُمٜمٝمؿ ومٝمٛميقا اإلؾمي م نيذا اًمٗمٝميؿ اًمٕمي٤مم 

اًمّمييي ٞم  وـمٌ٘ميييق  سمٙميييؾ طميييذاومػم  وميييٞمام ييييدظمؾ ذم  نيييؿ يشء ونيييل اًمٕم٘مٞميييدة، ووميييٞمام 

يِمٛمؾ  ىمؾ يشء ونق إُمر اعمًير ٥م  و إُمير اعمٜميدوب، يقُمئيٍذ يٗميرح اعم١مُمٜميق  

ـمٞمييي٦م صييي ٞم ٦م يميييام يزقمٛميييق  طمريييي٦م سمٜمٍمييي ا ، ُمييي  ً ًميييق يمييي٤م  نٜمييي٤مح طمريييي٦م  و ديٛم٘مرا

شمٍميي  يمييؾ  ٟمًيي٤م  ذم طمييدود قم٘مٞمدشمييف وُمٌدرييف دو     يٗمييرض ر يييف قمييغم أظمييريـ، 

ًمقضميييدت نٜمييي٤مح ؿميييٕم٤مرر  ؾمييي ُمٞم٦م فمييي٤منرة ضميييدًا ختييي٤مًمػ ؿميييٕم٤مر اًمٙمٗمييير واًمْمييي  ، سميييؾ 

ًمقضمييدت  ٘مٞمييؼ اعم ٤مًمٗميي٦م اًمرييل  رشت  ًمٞمٝميي٤م رٟمٗميي٤ًم ذم اوييدي٨م اًمّميي ٞم  ذم  سمًييط 

 طمييد ٤م ُمٞمنيي ًمٙمييؾ  ٟمًيي٤م ، أظميير ٓ يرٞمنيي  يشء،  رضب ًمٙمييؿ أ  ُم ٚمييلم اصمٜمييلم،

 ٓ ًمٚم ٤ميمؿ اًمذي ًمف  ُمر ، وًمف ىمقشميف، وًميف ؾميٚمٓمرف قميغم اًمِميٕم٥م، إُمير اًمًيٝمؾ: نيذ  

اًمًيييي٤مقم٦م نييييذ  اًمًيييي٤مقم٦م صييييٜمع اًمٙمٗميييي٤مر سميييي  ؿمييييؽ، سمييييام ومٞمييييف، ًمٙمييييـ نييييؿ يْمييييٕمقهن٤م ذم 

، ومٜم ـ ُمي٤م ظمنيٟم٤م آؾميرٗم٤مدة «ظم٤مًمٗمقنؿ»ؿمامرٚمٝمؿ، ٟم ـ ٟمْمٕمٝم٤م ذم  يامٟمٜم٤م؛ عم٤مذا؟ 

قم٦م طمٞمييٜمام ووييٕمٜم٤م  ذم يييدٟم٤م اًمٞمٛمٜمييك؛ ٕهنيي٤م ذات ؿميي٠م ، ًمٙمييـ اًمًييٞم٤مرة ُميي  ً، ُمييـ اًمًيي٤م

ٟم يـ ُمي٤م ٟمًيرٓمٞمع ذم سمٚميد ُميي٤م    ٟم٠مظميذ طمريرٜمي٤م وٟمروميع قمٚمييؿ اإلؾمي م قمٚمٞمٝمي٤م ُمي  ً، ًمٙمييـ 

اٟمٔمييييروا اعم يييي٤م  اًم يييي٤مين: إمٜمييييل ُمييييرة ىمٓميييي٤مر ُمييييع رضمييييؾ ُمييييـ اًمٜمّميييي٤مره ُمييييـ ىمًٞميسيييي 

  ُمٕميل سمٕميض اًمِمي٤ٌمب، ًمٌٜم٤م ... ونق ريم٥م ودظمؾ ذم همروم٦م و ٟم٤م ُم٤م اٟمرٌٝم٧م ًميف، ويمي٤م

 زم ىم٤م : أ  صٕمد  مم اًم٘مٓم٤مر ىمًٞمس، ودظمؾ همروم٦م ُمـ همر  اًم٘مٓم٤مر، ـمٌٕمي٤ًم  َهّ وم٠مَ 

 ومٝمٛم٧م  ٟم٤م ًم٤ًم  طم٤مًمف ي٘مق : قمٚمٞمؽ سمف.

 نٝمف ُمداظمٚم٦م:

وم٠مٟم٤م ىمٛم٧م ودظمٚم٧م اًمٖمروم٦م اًمكم يم٤م  نق ضمي٤مًمس ومٞمٝمي٤م، سمرٕمير  اًم٘مٓمي٤مر ومٞميف  اًمِمٞم :

وم٠مٟم٤م دظمٚم٧م ويـ  ضمٚمس، صٗملم ُمـ اًمٙمرا  اًمٓمقا ، نق ضم٤مًمس نٜم٤مح ذم اًمزاوي٦م، 
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ىمٚميي٧م ذم ٟمٗميسيي: ُميي٤م يٜمٌٖمييل     ضمٚمييس دم٤منييف؛ ٕٟمييف نييذا ؾمييٞم ػم ، وم٠مٟميي٤م ضمٚمًيي٧م سمٕمٞمييدًا 

 ر يمٞمػ  دظمؾ ُمٕمف ًمٚمٛمقوقع.ٙم  ومَ قمٜمف، ضمٚم٧ًم  ُ 

 ٞمرف ؿمٞم ٜم٤م.ٞم  ُم٤م طَم  ُمداظمٚم٦م:

 ٓ.. اًمِمٞم :

 ُم٤م ىمٚم٧م ًمف: اًمً م قمغم ُمـ اشمٌع انده. ُمداظمٚم٦م:

ر، صميؿ ٙم ي ومَ عم٘مّميقد ضمٚمًي٧م نٜمي٤مح  ُ نٝميف ٓ نٝميف ُمي٤م ىمٚمي٧م ًميف، وًميـ  ىميق ، ا اًمِميٞم :

شمٗمْميييؾ ومجييي٤مء سم٤معمٜم٤مؾمييي٦ٌم، دظميييؾ ؿمييي ص ُميييـ اعمٜمٓم٘مييي٦م اًمريييل وىميييػ  -قميييز وضميييؾ-ا  

 ٟمف ذم إُمس اًم٘مريي٥م سمٜميك  ٤مً ٤مب، ويمٜم٧م  ٟم٤م قمٚمٛم٧م  ٟم٤م ُمًٌ٘ميم  ٥م رُ يمِ اًم٘مٓم٤مر نٜم٤مح ًمػُمْ 

، -و ٟمي٤م  شم٘مّميد هبي٤م أ   رييؽ اًم٘مًيٞمس-سمزوضمف، ومٝميق يًيٚمؿ قميغم  ظمقاٟمٜمي٤م، ىمٚمي٧م 

قمٚمٞمييييف -سمٜمييييك سم٠منٚمييييف ذم إُمييييس، ومٌيييي٤مريمقا ًمييييف سمرؼميييييؽ اًمرؾمييييق  ىمٚميييي٧م:  ظمييييقيمؿ نييييذا 

، وٓ شمٌييي٤مريمقا ًميييف سمرؼمييييؽ ال٤منٚمٞمييي٦م إومم وضم٤منٚمٞمييي٦م اًمٕمٍمييي اًمٕمنمييييـ  و -اًمًييي م

اًم٘مر  اًمٕمنميـ، وم٠مٟم٤م  ىمق  وىمقًمقا ُمٕميل: سمي٤مرح ا  ًميؽ وسمي٤مرح قمٚمٞميؽ وايع سمٞميٜمٙمام 

ًمٌٜملم، ويمؿ ويمؿ ُمـ ذم ظمػم.  ُم٤م شمؼميؽ ال٤منٚمٞم٦م إومم وإظمػمة اًمٞمقم: سم٤مًمروم٤م  وا

و ذيمير  -قميز وضميؾ-ُمرة يم٤م  اًمٌٜمق  وسم٤مًٓ قمغم أسم٤مء، واٟمٓمٚم٘م٧م  شمٙمٚمؿ سمام يني ا  

ضمٞمدًا، سمد ت  ذيمر سمٕمض ُمٜم٤مىم٥م وومْم٤مرؾ اإلؾم م ذم إُم٦م ال٤منٚمٞم٦م إُمٞم٦م اًمريل ٓ 

قمٚمٛمٝميييؿ ظميييػم  -¢-شمٙمرييي٥م وٓ  ًييي٥م، سمٞميييٜمام نٜمييي٤مح ومييي٤مرس واًميييروم، ومرؾميييق  ا  

  ينمسمقا ُميـ اإلٟمي٤مء  و اًمٙمي٠مس اعم ٚميقم، ومٞميف صمٚمٛمي٦م، ومي٤مٟمرٝمقا، اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، هن٤منؿ  

ذم نيذا اًم٘مير  اًمٕمنمييـ، ُمي٤م نيق  عمف؟ ُم٤م يدرو  واًمِمٕمقب يمٚمٝم٤م ُم٤م يم٤مٟم٧م شمدري  ٓ

اًم٥ًٌم؟ شمٌلم نؿ    نذا اًمٙمن شمؽمايمؿ قمٚمٞمف ضمراصمٞمؿ ُمٙمروسم٤مت دىمٞم٘م٦م ودىمٞم٘مي٦م ضميدًا 

 ؼم  ٙمَ ٓ شمره  ٓ سم٤معمُ 
٤منؿ قمام يينؿ سم٤مؾمؿ اًمٓم٥م، ر، اإلؾم م سم٤مؾمؿ اًمديـ هنٝمَ جْ  اعمِ

ىمييي٤م : ٓ شمٗمٕمٚميييقا يميييذا،  ومْمييي٧م ذم ُم يييؾ نيييذا طمريييك ؿميييٕمرت سمييي٠م  اًم٘مًيييٞمس اُميييرأل وسميييد  

يييرٙمٚمؿ وذًمييؽ ُميي٤م  سمٖمييل، وم٠مظمييذت ؿمييقي٦م ٟمٗمييس، وميي٤مٟمٓمٚمؼ نييق، اٟمٔمييروا أ  اًمٗمييرن سمييلم 
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اعمًيييٚمؿ اًميييذي نيييدا  ا ، وسميييلم اًمٙمييي٤مومر اًميييذي  ويييٚمف ا ، يمٞميييػ  ٟمييي٤م شمًٚمًيييٚم٧م طمريييك 

ٞمػ وم٤مضم٠مين، ىم٤م :  ذا يم٤م  اإلؾم م نٙميذا، ومٚميامذا وصٚم٧م  مم ندذم، ؿمق  نق  يم

 اعمًٚمٛملم يٙمٗمرو   شم٤مشمقرح ؿمق ؟

 نٝمٝمٝمف ُمداظمٚم٦م:

 نٝمٝمٝمف ُم٤م ومٞمف اًمِمٞم :

 ُم٤م ومٞمف رسمط. ُمداظمٚم٦م:

 سمدًا وٓ ومٞمٝم٤م اًمرًٚمًؾ اًمٕمٚمٛمل اعمٜمٓم٘مل، دظمٚمٜم٤م ُمٕميف ذم اعمقويقع، نٜمي٤م  اًمِمٞم :

ا   ٟميف يمي٤م  ُمقضميقد  اًمِم٤مند: ىمٚم٧م: ي٤م.. سمٞمًٛمق  نٜمف  سمقٟم٤م، سمٞم٘مقًميقا ًميف، وُميـ طمٙمٛمي٦م

يقُمئييييٍذ قمًييييٙمري ًمٚمجييييٞمش اإلٟمجٚمٞمييييزي نيييي٤مًمكم  ضمييييك ًمًييييقري٤م سمٕمييييد ظمييييروج ومرٟمًيييي٤م، 

اليييٞمش اًمٗمٞمٌمييي اًمٗمرٟميسييي  مم رظمييير . اعمٝميييؿ يمييي٤م  ومٞميييف ىمًيييٞمس ذم واطميييد ٟمٍمييياين 

قمًييٙمري، ا ييدث ُمٕمييف سمٞمٜميي٧م ًمييف  ٟمييف اعمًييٚمٛمق  ُميي٤م يمٗمييروا  شميي٤مشمقرح  - يْميي٤مً -ًمٌٜميي٤مين 

ٞمييٜمام ومييرض قمييغم اعمًييٚمٛملم ٟمٔم٤مُميي٤ًم همييػم ٕٟمييف نييق ُمًييٚمؿ، ٕٟمييف نييق شمييؼم  ُمييـ اإلؾميي م طم

ٟمٔم٤مم اإلؾم م، ُمـ اٚمرٝم٤م ُم  ً  ٟميف ؾميقه ذم اإلرث سميلم اًميذيمر وإٟم يك وا  ي٘ميق  

ظ  إُٟم َٞمَييلْمِ ﴿قمٜمييدٟم٤م:  يَمِر ُِم ْييُؾ طَميي ، صمييؿ ومييرض قمييغم اًمِمييٕم٥م اًمؽميمييل [55]النسددل   ﴾ًمِٚمييذ 

٤ٌمس  ول، ُمي٤م اعمًٚمؿ اًم٘مٌٕم٦م، ىم٤م  نق:  يش ومٞمٝم٤م؟ اًم٘مٌٕم٦م نذا ًم٤ٌمس ؾمام  نق سم٠مٟمف ًم

قم٤مد يٕمٜميل ظمي٤مص سمٛميـ خيي٤مًمػ اإلؾمي م  مم رظمير ، وسمٕميديـ نيذ  اًمٕمي٤مدات وإزيي٤مء 

ُم٤م ٓزم يٙمق  ومٞمٝم٤م ن٤مًمرِميدد نيذا. ىمٚمي٧م ًميف: اليقاب ُميـ ٟمي٤مطمٞمرلم: اًمٜم٤مطمٞمي٦م إومم: 

نييق ُم ٘مييػ اخلٌٞميي٨م يٕمٜمييل سمرٕميير  نييدو  اًم٘مًٞمًييلم دراؾمييرٝمؿ سمرٙمييق  يٕمٜمييل دراؾميي٦م 

اًميذي يًيٛمقٟمف سم٤مًمرٌِميػم، ىمٚمي٧م ًميف:  ٟمي٧م شمٕمٚميؿ واقمٞم٦م ظم٤مص٦م  ذا يم٤مٟمقا ٟمّميٌقا ًمٚمرٜمّميػم 

   ُم٘مقُم٤مت اًمِمٕمقب نل اعم ٤مومٔم٦م قمغم ًمٖمرٝم٤م وشم٤مرخيٝم٤م وشم٘م٤مًمٞمدن٤م، وم٤مإلؾم م ُمـ 

يمامًمف ذيمرت ًمف سم٘مك إطم٤مدي٨م اًمكم داراًم اطمٜم٤م ٟمذيمرن٤م ُمٕمٙميؿ ذم ؾميٌٞمؾ اعم ٤مومٔمي٦م 

 مم رظميير، وًمييذًمؽ وم٤مإلؾميي م  «ُميـ شمِمييٌف سم٘مييقم ومٝمييق ُميٜمٝمؿ»قميغم اًمِم ّمييٞم٦م اعمًييٚمٛم٦م: 
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ًمألُمييي٦م اعمًيييٚمٛم٦م     ييي٤مومظ قميييغم ؿم ّميييٞمرٝم٤م طمريييك ذم ُمٔمٝمرنييي٤م؛ ٕٟميييف اًمٔمييي٤منر  يرييييد

قمٜمييقا  اًمٌيي٤مـمـ، ونييذا صم٤مسميي٧م ذم اًمٗمٚمًييٗم٦م اودي يي٦م اًمٞمييقم، نييذا اًمييذي صمٌيي٧م قمٜمييدٟم٤م ذم 

اًمنمييع اًمٞمييقم وصييٚمقا  ًمٞمييف،    اًمٔميي٤منر ييي١مصمر ذم سميي٤مـمـ اإلٟمًيي٤م ، ىميير ت ىمييدياًم يمريي٤مب 

 ٓ ًمٖمريل إًم٤ٌمٟمٞمي٦م ـمٌٕمي٤ًم، ُميؽمضمؿ  ٕطمد إورسمٞملم، ـمٌٕم٤ًم  ٟم٤م ٓ  طمًـ اًمٚمٖمي٦م إضمٜمٌٞمي٦م

نذا اًمٙمر٤مب اؾمٛمف: ومٚمًٗم٦م اعم سمس، او٘مٞم٘م٦م  ٟم٤م اؾمرٗمدت ُميـ نيذا اًمٙمري٤مب اًمٗم٤مريدة 

اًمر٤مًمٞم٦م ي٘مق : يشء ُمِمي٤مند سمي٤مًمٕملم ُمي٤م  ري٤مج  مم  ييام  سم٤مًمٖمٞمي٥م: رضميؾ وم٘ميػم سمٞمٙميق  

قمٚمٞمف ن٤مًم ٞم٤مب اًم٤ٌمًمٞمي٦م سمر ىمٞميف ُمي٤ميش سمٛمًيٙمٜم٦م وسمرقاويع وسميي  مم رظمير ،  ًمًٌيف ضمدييدة 

ٝمف اٞمٚم٦م سمر ىمٞمف اٟمرّمي٥م نٞميؽ، وُمٌمي ويم٠مٟميف  ٟمًي٤م  طم٤مًميف ُم يؾ ُمي٤م سمٞم٘ميق  قمٜميدٟم٤م نٝم

 سم٤مًمِم٤مم: ي٤م  رض اؿمردي ُم٤م طمدا قمٚمٞمٙمل ىمدي.

 نٝمٝمف ُمداظمٚم٦م:

نف  ي ٟمٕمؿ نذا شمٖميػم هب٤مًمٚمٌي٤مس اًمٔمي٤منر شمي٠مصمر اًمٌي٤مـمـ، سمي٤مٕو  يمي٤م  يٛمٌمي  اًمِمٞم :

قوييقع، ًمييذًمؽ ٛميي٧م ُمٕمييف ذم نييذا اعمٚم  ٙمَ ذًمييٞم ً طم٘مييػمًا، و ذا سمييف يٜمرّميي٥م نٙمييذا ىمقييي٤ًم، شمَ 

ؿ وًم٤ٌمؾمٝمؿ، وم٘مٚم٧م ًميف: ٟمٗميؽمض  ٟميف ذم ا  اإلؾم م ي٠مُمر اعمًٚمٛملم سم٤معم ٤مومٔم٦م قمغم زِ 

نٜمييي٤مح ُمّميييٚم ٦م ًمٚمِميييٕم٥م اًمؽميميييل اعمًيييٚمؿ ذم    يٗميييرض نيييذا اوييي٤ميمؿ اعمًيييٚمؿ زقميييؿ 

ك يميييام  سم٤مؿمييي٤م، وم يييذ  نيييذا نييي٤مًمكم  سميييك    يًيييرٛمر قميييغم اؾميييٛمف اإلؾمييي ُمل ُمّميييٓمٗم

ذم ُمّميٚم ٦م ًمٚمِميٕم٥م اًمؽميميل     طم٤مًمف  شمي٤مشمقرح، ًميق يمي٤م  طم٘مٞم٘مي٦م نٜمي٤مح آؾمؿ وؾمٛمك

يٚمًٌيييف نيييذا اًميييزي اًمٙمييي٤مومر يمييي٤م  سم٤مؾميييرٓم٤مقمرف    يْميييع ؿميييٕم٤مر ، ىمٚمييي٧م ًميييف: ذم سمرٟمٞمٓمييي٤مت 

 سمرٕمرومقا  مم اًمٔمؾ و مم زي يٕمٜمل ُم ؾ ؿم٤مط.... نٞمٙمف، ُم ؾ ُم٤مس، وم٤ٌمؾمرٓم٤مقمرف..

 ويٌ٘مك اًمر س قم٤مري. ُمداظمٚم٦م:

 .يٕمٜملٓ نل ٟمٗمس اًم٘مٌٕم٦م، سمس ذم قمٚمٞمٝم٤م ُم ؾ ُم٤م  دري ؿمق سمرًٛمق ، ىمامش  اًمِمٞم :

ر  ىمامش  سمٞمض  ظمي  زرن  مم رظمر ، ومٙم٤م  سم٢مُمٙم٤مٟمف نذا او٤ميمؿ  ذا  راد ومٕم ً 

 ٟمييييف  ٘مييييؼ ُمّمييييٚم ٦م نيييي١مٓء إشمييييراح اعمًييييٚمٛملم سمقوييييع اًم٘مٌٕميييي٦م،  ٟمييييف يٛمٞمييييز اًم٘مٌٕميييي٦م 
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اعمًٚمٛم٦م ُمـ اًم٘مٌٕم٦م اًمٙم٤مومرة سم٠م  يْمع اًمنميط نذا ن٤مًمنميط إسمٞمض، ومٙميؾ ُميـ رر  

 ُمل يمرٚميي٦م واطمييدة، وًمييذًمؽ ًمر ٘مييؼ ي٘مييق     نييذا ُمًييٚمؿ، ىمٚميي٧م ًمييف: اعمجرٛمييع اإلؾميي

نييذ  اًمٙمرٚميي٦م رسمٓمٝمييؿ سمٜمٔميي٤مم ُمرٗمييرع ًمٙمييـ يمٚمييف بٛمييع إُميي٦م وبٕمٚمٝميي٤م  ُميي٦م واطمييدة، ُمييـ 

نيذا اًمًي م طمٞميٜمام  «طمؼ اعمًٚمؿ قمغم اعمًيٚمؿ  يس:  ذا ًم٘مٞمريف ومًيٚمؿ قمٚمٞميف»ذًمؽ: 

اعمًييٚمؿ ذم اًمِمييٕم٥م اعمًييٚمؿ يْمييٞمع ؿم ّمييٞمرف اعمًييٚمٛم٦م اٟمٗمييؽ، سمييد  يٜمٗمييؽ قمييـ نييذا 

، وم٠مٟميي٤م  ذا « ذا ًم٘مٞمرييف ومًييٚمؿ قمٚمٞمييف»م سمٛم ييؾ نييذا اًمٜمٔميي٤مم ونييق اًمرسميي٤مط اًمييذي رسمٓمييف اإلؾميي 

ُمِمٞم٧م ذم اًمٓمريؼ ور ي٧م ُمًٚماًم ُمريؼمٟمط سم٤مًمؼمٟمٞمٓمي٦م  ٟمي٤م رح  ىميق  ذم ٟمٗميسي: نيذا ُمي٤م 

نق  محد نذا  ٟمٓمقٟمٞمس  و ضمرضمقس  و ُم٤م ؿمي٤مسمف ذًميؽ ومًيق  ٓ  ؾميٚمؿ قمٚمٞميف، ًمٙميـ 

وسمٞمٜمييف، وميي   عميي٤م سمٞمٙمييق  ذم قمٚمٞمييف ؿمييٕم٤مر اإلؾميي م طمٞمٜمئييٍذ سمٞمٙمييق  اًمرسميي٤مط ُمًييرٛمر سمٞمٜمييل

بيييقز  ذًا ٟم يييـ    ٟمٕم٤مُميييؾ اعمًيييٚمٛملم يميييام شميييره  ٟمييي٧م ذم ُمٕم٤مُمٚمييي٦م اًمٜمّمييي٤مره  ٟميييف نيييذا 

ًم٤ٌمس وًمٞمس ًمف قم ىم٦م سم٤مًميديـ، صميؿ رضسمي٧م ًميف اعم ي٤م  اًميذي يمٌٚميف سم٤مودييد، ىمٚمي٧م ًميف: 

نيييؾ  ومٝميييؿ ُميييـ يم ُميييؽ  ٟميييف  ٟمييي٧م أ ، نيييق واويييع اًم٘مٚمٜمًيييقة اًمًيييقداء، وٓسميييس ضمٌييي٦م 

 ٞمف يٕمٜمل.ؾمقداء قمريْم٦م ُم ؾ سمٕمض اعمِم٤مي  سم  شمِمٌ

 نٝمٝمٝمف ُمداظمٚم٦م:

ىمٚمييي٧م:  ر يييي٧م  ٟمييي٧م أ  ًميييق رومٕمييي٧م نيييذ  اًم٘مٌٕمييي٦م ُميييـ ر ؾميييؽ، ووويييٕم٧م  اًمِميييٞم :

اًمٕمامُم٦م اًمٌٞمْم٤مء قمغم اًمٓمرسمقش إمحر ووٕمرف سمديٚمٝم٤م، نذا ُمٕمٚميٞمش قمٜميديمؿ، ىمي٤م : 

ٓ ٓ، ىمٚم٧م: مل نذا ًم٤ٌمس ُم٤م ًميف قم ىمي٦م سم٤مًمٕم٘مٞميدة واًميديـ؟! ني٤م  ىمي٤م : ٓ ٟم يـ رضمي٤م  

: نييذا نييق اًمٗمييرن سمٞمٜمٜميي٤م وسمٞمييٜمٙمؿ، ٟم ييـ  يمييؼم ُمًييٚمؿ ديييـ، نييق  سم٘مييك يمٛمِمييرف. ىمٚميي٧م ًمييف

 ٟمييرؿ ومرضميي٤م  ديييـ ورضميي٤م  ٓ ديييـ، ومييام ٓ بييقز  ٤مو صييٖمر ُمًييٚمؿ نييق رضمييؾ ديييـ،  ُميي

ًمٙمييؿ بييقز ًمٖمييػميمؿ، ويم٤مٟميي٧م اًم٘م٤موييٞم٦م. ونييذا اوييدي٨م يمٚمييف ُمييـ دُمِمييؼ  مم ُمْميي٤مي٤م 

ُم٤ًموم٦م  ًلم يمٞمٚمق ُمؽم، واخلٌٞم٨م اٜمٞم٧م  ٟمف  ؾمرٓمٞمع  ضمٚميس ُميع ؿميٞم  ُمًيٚمؿ ُم يؾ 

ييي٤م ، يشء ُم١مؾمييػ ضمييدًا، نييداح الٜمييدي اًمٚمٌٜميي٤مين   ىمييدر  شمٗميي٤منؿ  ٟميي٤م و نييذ  الٚمًيي٦م،
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اإلٟمجٚمٞمييزي ذم الييٞمش اإلٟمجٚمٞمييزي، عميي٤م دظمٚمٜميي٤م ُمٕمييف ذم ُمٜم٤مىمِمييرف ذم قم٘مٞمييدة اًمر ٚمٞميي٨م 

ُمي٤م  دري ؿميق -وُم٤م اًمر ٚمٞم٨م ؿميق سمٞم٘ميق  نيذاح: وا  يي٤م  سمقٟمي٤م يمي م اًمِميٞم   و إؾمير٤مذ 

 وا  يم ُمف ُم٘مٌق ، نٝمٝمٝمف -ىم٤م  يقُمٝم٤م

 ٝمفنٝمٝمٝم ُمداظمٚم٦م:

 ذاح ٟمٍماين. ُمداظمٚم٦م:

ٟمٍماين ٟمٍماين ًمٌٜم٤مين؛ ٕٟمف ومٓمرة ا ، يٕمٜميل، اإلؾمي م يمٚميف ومٓميرة، وم٤موٛميد    اًمِمٞم :

 .يٕمٜمل ٟم ـ ب٥م    ٟمٗمٝمؿ اإلؾم م وٟمٓمٌؼ ُمٜمف ُم٤م ٟمًرٓمٞمع، وهبذا اًم٘مدر يمٗم٤مي٦م

 (  00: 14: 52/ 671) اهلدى والنور / 

 (  00: 24: 45/ 671) اهلدى والنور / 
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 االت ٚايتفذريات غتٝسهِ اال 

 سب١ٝيف ايدٍٚ ايػ

ؾميي١ما : ُميي٤م نييق طمٙمييؿ اًم٘مٞميي٤مم سمييٌٕمض اًمٕمٛمٚمٞميي٤مت ذم سمٕمييض اًمييدو  إوروسمٞميي٦م إُمريٙمٞميي٦م 

اعم ٤مرسمييي٦م ًمإلؾمييي م سم٤مٓهمرٞمييي٤مٓت ًمٚمِم ّميييٞم٤مت اًمٌييي٤مرزة،  و اًم٘مٞمييي٤مم سمرٗمجيييػم 

 سمٕمض اعمّم٤مًم  يٕمٜمل، وُم٤م نق طمٙمؿ رضب ُمّم٤موٝمؿ ذم اًمٌ د اًمٕمرسمٞم٦م؟

ُمرارًا وشمٙمرارًا وضمقان يم٤مًمر٤مزم:  وًٓ: نٜم٤مح ومرن  ٚم٧م نذا اًم١ًما ئِ  ٟم٤م ؾُم  اًمِمٞم :

ذم نييذ  اًمٕمٛمٚمٞميي٤مت سمييلم    شمٙمييق  ُمييـ ومييرد يٕمييٞمش ذم دوًميي٦م  ؾميي ُمٞم٦م ونييذ  اًمدوًميي٦م ٓ 

شمًيييٛم  سم٤مًم٘مٞمييي٤مم سمٛم يييؾ نيييذ  اًمر ريٌييي٤مت طمٞمٜمئيييٍذ ٟم٘ميييق : ٓ بيييقز، ٕ  ؾمٞم٤مؾمييي٦م اًمدوًمييي٦م 

ّمي٤موٝم٤م، ر ري٥م  و اًم٘مْم٤مء قمغم سمٕميض ُماًماًمٕم٤مُم٦م  ٓ شمٕم٤مدي شمٚمؽ اًمدوًم٦م اًمرل يراد 

وم ٞمٜمئٍيييذ  ذا ُمييي٤م شميييقمم إوميييراد اًم٘مٞمييي٤مم سمٛم يييؾ شمٚميييؽ اًمر ريٌييي٤مت يٛمٙميييـ    يّميييدن قمٚمٞميييف 

اعم ؾ اًمذي ي٘مق : يمٛم ؾ ُمـ يٌٜمل ىمٍمًا وايدم ُمٍميًا؛ ٕ  اًمًٞم٤مؾمي٦م اًمٕم٤مُمي٦م ًمٚمدوًمي٦م 

يي ٜمَ ٓ يٛمٙمييـ    يرٌٜم٤منيي٤م ومييرد  و    يُ  ذن٤م ومييرد وًمييق ُمييـ زاوييي٦م ُمٕمٞمٜميي٦م، ٕ  نييذا اًمٗمييرد ٓ ٗم 

رٓم٤مقمرف    يٕمر  ومٚمٜم٘مؾ اعم ؾ اًمٕميرن: يمٞميػ شم١ميميؾ اًمٙمريػ، ٟمًرٓمٞمع ٟمرّمقر  ٟمف سم٤مؾم

واوييي ؟ نييييذا  ذا يمييي٤م  ذم ٟمٗمييييس اًمدوًمييي٦م اعمًييييٚمٛم٦م اًمريييل نييييق يٕميييٞمش ومٞمٝميييي٤م، ويٜمّميييي٤مع 

 ٕطمٙم٤مُمٝم٤م، ُم٤م مل شمٙمـ خم٤مًمٗم٦م ًمٙمر٤مب ا  وُم٤م مل يٙمـ ُمْمٓمرًا قمغم اعم ٤مًمٗم٦م.

ٜمئٍذ  ُم٤م  ذا يم٤م  ظم٤مرج اًمٌٚمد ويٕمٞمش ذم سم د  ضمٜمٌٞم٦م ُمـ نذ  اًمدو  اعم ٤مرسم٦م، طمٞم

ٟم٘مق : ًمف    يٗمٕمؾ ذًمؽ  ذا همٚم٥م قمغم فمٜمف شمٖمٚم٥م اعمّمٚم ٦م قمغم اعمٗمًيدة، واوي  

 نذا اًمٙم م  م  ر٤مج  مم شمٗمّمٞمؾ؟

 اًم٤ًمرؾ: سم٤مًمٜم٦ًٌم زم واو .

 ( 00:  26:  16/ 467) اهلدى والنور/
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 االغتٝاالت

ي٘مييق  اًمًيي٤مرؾ نٜميي٤م نييؾ بييقز اهمرٞميي٤م  سمٕمييض رؤوس اًمٓمقاهمٞميي٧م اًمييذيـ  ُمداظمٚميي٦م:

 ـ ـمريؼ اًمٗمٙمر  و اًمٕمٛمؾ؟ ٤مرسمق  اإلؾم م قم

آهمرٞمييييي٤م  ذم اإلؾمييييي م بيييييقز وٓ بيييييقز، بيييييقز طمٞميييييٜمام شم٘ميييييقم ىم٤مرٛمييييي٦م  اًمِميييييٞم :

اوٙمقُم٦م اعمًٚمٛم٦م وقمٚمٞمٝم٤م طم٤ميمؿ  ٙمؿ سمام  ٟميز  ا ، ويٙميق  ُميـ طمٙمٛميف سميام  ٟميز  

قَره ﴿ا ، يٙميييييييييق  ًمدييييييييييف جمٚميييييييييس ؿميييييييييقره يميييييييييام ىمييييييييي٤م  شمٕمييييييييي٤ممم:  ُرُنْؿ ؿُميييييييييي َوَ ُْمييييييييي

اعمجٚمييس ُمييـ يمييؾ ذوي آظمرّم٤مصيي٤مت يمييام  ، ويٙمييق  ذم نييذا[78]الشددور  ﴾سَمٞمْييٜمَُٝمؿْ 

 ىمٚمٜم٤م رٟمٗم٤ًم ُمـ اًمٕمٚمقم اًمٙمٗم٤مرٞم٦م.

وم٢مذا ر ه او٤ميمؿ اعمًٚمؿ ونيق ييدير اوٙميؿ قميغم ويقء اًمٙمري٤مب واًمًيٜم٦م وُميٜمٝم٩م 

اًمًٚمػ اًمّم٤مًم  يمام ذيمرٟم٤م،  ذا ر ه    ُمـ ُمّميٚم ٦م اعمًيٚمٛملم واًميدقمقة اإلؾمي ُمٞم٦م 

نذا اوي٤ميمؿ،  ُمي٤م ُمي٤م اهمرٞم٤م  ر س ُمـ رؤوس اعمٜم٤موم٘ملم  و اعمٚم ديـ ضم٤مز شمٜمٗمٞمذ  ُمر 

ي٘ميييع اًمٞميييقم ُميييـ شمٍميييوم٤مت ومرديييي٦م ًميييٌٕمض اًمٜمييي٤مس  و اًمِمييي٤ٌمب اعمر ٛمًيييلم،  و سمٕميييض 

الامقمييي٤مت اًمريييل شمٖمٚميييقا ذم دقمقوييي٤م، و ييي٤مرب اإلؾمييي م ُميييـ طمٞمييي٨م  هنييي٤م شميييزقمؿ  هنييي٤م 

ختدم اإلؾم م؛ ٕهن٤م شمًػم ذم ومٝمٛمٝم٤م ًمإلؾم م، ًمٞمس قمغم اخلط اعمٜمٝمجل اًمًيٚمٗمل 

ٕمٚمييف ني١مٓء اًمِميي٤ٌمب اعمر ٛمًييق ، ومٝمييذا  وًٓ ٓ اًميذي ذيمرٟميي٤م  ىمٌييؾ اًمّمي ة،  ُميي٤م ُميي٤م يٗم

بييقز، وصم٤مٟمٞميي٤ًم شمٙمييق  اًمٕم٤مىمٌيي٦م ظمًيي٤مرة سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٚمٛمًييٚمٛملم اعمًرْمييٕمٗملم ذم إرض، 

ومٝمذا اًمٖمدر ٓ بقز ذم ُم ؾ نذا اًمقىمي٧م، و ٟميام طمٞميٜمام شم٘ميقم ىم٤مرٛمي٦م اًمدوًمي٦م اعمًيٚمٛم٦م 

رب اوي»وقمًك    يٙمق  ذًميؽ ىمريٌي٤ًم، نٜمي٤مح ييرد ُم يؾ ىمقًميف قمٚمٞميف اًمّمي ة واًمًي م: 

  و: ظُمدقم٦م.  و: ظِمدقم٦م،  ُم٤م أ  وم  بقز. «ظَمدقم٦م

 (  00: 19: 54/ 633) اهلدى والنور /
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 قتٌ ايطٛاغٝت

ؿمييٞم ٜم٤م ًمييق شمٗمْمييٚمرؿ ي٘مقًمييق  سمٕمييض الامقميي٤مت: سميي٠م  ؿمييٞم  اإلؾميي م اسمييـ  ُمداظمٚميي٦م:

شمٞمٛمٞميي٦م رمحييف ا   ومرييك سم٘مرييؾ اًمٓميي٤مهمقت، و ييي٤ًم يميي٤م  اًمٓميي٤مهمقت ؾمييقاًء يميي٤م  ُمٚمييؽ ررييٞمس 

يشء اًمٕمًييييٙمري،  و اًمنمييييـمل سمٛمٕمٜمييييك: ي٘ميييي٤مرب ىميييي٤م : نييييذا وزييييير ويييي٤مسمط  مم  دٟمييييك 

اًمٗمرقه ُمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف ا  وم٘مٚمٜم٤م:  يـ؟ ىم٤مًمقا: ذم اًمٗمري٤موه اًمٙميؼمه، 

ومييٜم ـ مل ٟم٘ميير  اًمٗمريي٤موه اًمٙمييؼمه وًمييق شمٗمْمييٚمرؿ  ذا يميي٤م  نييذا إُميير صيي ٞم  شمنمييطمق  

 نذا سم٤مرح ا  ومٞمٙمؿ؟

 ًم٤ًمرؾ.و  قمٜمٝم٤م سم٠مقمٚمؿ ُمـ ا ٟم٤م ضمقان ُم٤م اعم١ًم اًمِمٞم :

 ي:  ٟم٤م ُم ٚمؽ  ٟم٤م ٓ  قمٚمؿ قمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُم ؾ نذ  اًمٗمرقه هبذا اًمرٗمّمٞمؾ، نذا ُميـ 

 ضمٝم٦م.

ُميـ ضمٝمي٦م  ظميره: ني٥م  ٟمييف ىمي٤م  ذًميؽ ومٝميق ىميد ىم٤مًمييف ذم زُميـ يمي٤م  زُم٤مٟميف هميػم زُم٤مٟمٜميي٤م 

ؿ سم٤مإلؾميي م، ويميي٤م  نييق ٟمٗمًييف يٌيي٤مرش  قمٌيي٤مًءا نييل ُمييـ وفمٞمٗميي٦م َٙميي ىم٤مًمييف ذم زُمييـ يميي٤م  ُ ْ 

ٞمع اًمٕم٤ممل سم٤مًمٙمري٤مب واًمًيٜم٦م واعم ٚميص ًمٕمٛمٚميف   قميز اًمقٓة واوٙم٤مم، اًمٞمقم ٓ يًرٓم

 وضمؾ ٓ يًرٓمٞمع    يٕمٛمؾ وٓ سمجزء ُمـ  ًمػ و٤م يم٤م  اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يٕمٛمٚمف ذم زُم٤مٟمف.

ُم  ً: نق يمٚمام يم٤م  ر ه ُم  ً: ؿمجرة شمٕمٌد ُمـ دو  ا  شم١مظمذ قمٚمٞمٝمي٤م اخليرن يميام 

ٞمٜمٝميي٤م ُمييـ يميي٤مٟمقا ٓ يزاًمييق  يٗمٕمٚمييق  ذم سمٕمييض اًمييٌ د ي٘مٓمٕمٝميي٤م، وٓ  طمييد  ييق  سمٞمٜمييف وسم

اًمقٓة واوٙم٤مم عم٤مذا؟ ٕ  ن١مٓء اًمٖم ة واوٙم٤مم يم٤مٟمقا ذم اًمٖم٤مًمي٥م  ُمي٤م    يٙمقٟميقا 

قميييغم قمٚميييؿ هبيييذا اًميييذي يٜمٙمييير  ؿميييٞم  اإلؾمييي م اسميييـ شمٞمٛمٞمييي٦م،  و  هنيييؿ  ذا اومؽمويييٜم٤م وميييٞمٝمؿ 

 الٝمؾ: ومٝمؿ يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمق   ٟمف نذا ٓ يٗمٕمؾ  ٓ ُم٤م نق ي٘مرْمٞمف اًمنمع.
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ؿ سمييام  ٟمييز  ا  ًمييق ومييرد ُمييـ  ومييراد نٞمئيي٦م أ  ذم اًمًييٕمقدي٦م اًمرييل شمييدقمل  هنيي٤م  ٙميي

إُمييير سمييي٤معمٕمرو  واًمٜمٝميييل قميييـ اعمٜمٙمييير ونيييؿ ُميييـ اًميييقٓة و اوٙمييي٤مم هميييػم ؿميييٞمئ٤ًم سمٞميييد  

ومٕمقىمييي٥م ُميييـ ىمٌيييؾ اوييي٤ميمؿ، وًميييذًمؽ ومييي  بيييقز  ظميييذ نيييذا اًمٙمييي م    صييي ، وهبيييذا 

اًمرٗمّمييييٞمؾ اًمييييذي ٟم٘مٚمرييييف ٓ بييييقز    يٓمٌييييؼ اًمٞمييييقم؛ ٕٟمييييف  ذا ىمييييد ىمرٚميييي٧م ـم٤مهمقشميييي٤ًم ُمييييـ 

ء ذم اًمًييي١ما   وًٓ: ُميييـ نيييق اًميييذي ؾميييٞم ٙمؿ  ٟميييف نيييذا ـمييي٤مهمقت؟ اًمٓمقاهمٞمييي٧م يميييام ضمييي٤م

بيي٥م    يٙمييق  قم٤معميي٤ًم، ونيي١مٓء اًمييذيـ يٜم٘مٚمييق  ُم ييؾ نييذ  اًمٙمٚمييامت ًمٞمًييقا قمٚمييامء، 

ن١مٓء يٙم٤مدوا    يٙمقٟمقا ـمٚم٦ٌم قمٚمؿ، صمؿ ـمٚم٦ٌم قمٚمؿ ُمٖمروريـ سم٠مٟمٗمًيٝمؿ، شمٕمٚمٛميقا ؿميٞمئ٤ًم 

ٛمٕمٜم٤م ُميٜمٝمؿ ومري٤موه ىمٚمٞم ً ومٔمٜمقا  هنؿ طمقوا قمٚماًم يم ػمًا، واًمقاىمع ًمٞمس يمذًمؽ ويمٚمام ؾم

ُم ييؾ نييذ  يرٌييلم ًمٜميي٤م  هنييؿ ضمٝميي٤م ، و هنييؿ ٓ يٕمرومييق  ىم٤مقمييدة دومييع اعمٗمًييدة ىمٌييؾ ضمٚميي٥م 

 اعمّمٚم ٦م.

ومٜم٘ميق : ًمييق وميرض    نٜميي٤مح ومٕمي ً ـميي٤مهمقت ي٘مرٚميف ومييرد ُميـ  ومييراد اعمًيٚمٛملم ؾمييٞم٘مرؾ 

ُم٘م٤مسمييؾ نييذا اًمٓميي٤مهمقت قمنمييات وُمئيي٤مت نٙمييذا ي٘مييق  اسمييـ شمٞمٛمٞميي٦م؟ نييذا سمٕمٞمييد قمييـ اسمييـ 

وضمييدت ُم يؾ نييذ  اًمٗمريقه اًمٍميي ٦م اًمقاوي ٦م ٓ يٓمٌييؼ شمٞمٛمٞمي٦م طم٤مؿمي٤م  ، وًمييذًمؽ ًميق 

ذم نييذا اًمزُميي٤م ؛ ٕٟمييف  طمًييـ طميي٤ميمؿ اًمٞمييقم يٛمٙمييـ    ي٘ميي٤م : نييق اًمييذي يميي٤م   مم قمٝمييد 

ىمريييي٥م يٓمٌيييؼ إطمٙمييي٤مم اًمنميييقمٞم٦م، ًمٙميييـ اًمٞميييقم اؾميييرقوا ُمييي ٚمام ىمييي٤م  ذيمييير ذاح اًمؽميميييل 

)نييٌس سمراسميير( يٕمٜمييل: اوٙميي٤مم يمٚمٝمييؿ شم٘مريٌيي٤ًم ؾمييقاء ٓ ٟمًييرٓمٞمع    ٟم٘مييق : طميي٤ميمؿ ي٘مييٞمؿ 

 دود ا ، وطم٤ميمؿ ٓ ي٘مٞمؿ طمدود ا ، ًمٙمـ وٙمـ ٟم٘مق : سمٕمْمٝمؿ رش ُمـ سمٕمض.طم

 ذًا: ومرٜمٗمٞمييذ نييذ  اًمٗمرييقه نييل ٟمِمييٙمقا ُمٜمٝميي٤م  ٟمييف اًمييذي ي ييقروا ذم ُمٍميي ي ييقروا ذم 

اوييرم اعمٙمييل ذم ؾمييقري٤م  ظميييػمًا ذم الزاريير نييق نييذ  اًمٗمرييي٤موه اًمرييل ىمييد شمٙمييق  نييي٤م 

ء نؾ نذ  اًمٗمريقه ص ٦م صدرت ُمـ سمٕمض اًمٕمٚمامء، ومٞمج٥م    شمدرس ىمٌؾ يمؾ يش

صييي ٞم ٦م؟ ُميييـ طمٞمييي٨م ٟم٘مٚمٝمييي٤م قميييـ ذاح اًمٕمييي٤ممل سمٕميييد    شم ٌييي٧م قميييـ ذاح اًمٕمييي٤ممل يٜمٌٖميييل 

دراؾميييرٝم٤م ُمقويييققمٞم٤ًم؛ ٕٟميييف ُمييي٤م نيييق يميييؾ ىميييق  ي٘مقًميييف اًمٕمييي٤ممل يٙميييق  صييي ٞم ، بييي٥م    

شمييدرس سم٤مٕدًميي٦م اًمنمييقمٞم٦م، وميي٢مذا ومروييٜم٤م يمييام صيي  ٟم٘مٚمييف قمييـ ذاح اًمٕميي٤ممل صيي  ٟم٘مٚمييف قمييـ 
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 اًمِم٤مرع.

ًمٙميـ نيؾ أ  يٛمٙميـ ُمي  ً ٟم٘ميق : نيذا الٝمي٤مد ذم صم٤مًم ٤ًم و ظميػمًا  ىميق : نيذا طميؼ، 

ؿمييؽ  ٟمييف ضمٝميي٤مد ومييرض؟ ُميي٤م ذم ؿمييؽ. ـمٞميي٥م، ظمٚمٞمٜميي٤م ٟمج٤منييد ٟم٘مييق  : ٓ ٟمج٤منييد؛ ٕٟمييف 

راح يٕميييقد نيييذا الٝمييي٤مد قميييغم اعمًيييٚمٛملم اعمج٤منيييديـ سمنمييي  يميييؼم وييي٤م نيييؿ ومٞميييف أ ، 

واًمذي ٓ يّمدن يِمق  اًمًٕمقدي٦م وُم٤م ضمره سم٤مًميدقمقة اًمًيٚمٗمٞم٦م سمًي٥ٌم اخليروج ُميـ 

ُف ىَمْٚمييي٥ٌم َ ْو ﴿  ذم اويييرم اعمٙميييل، ا٤مقمييي٦م ضمٝميييٞمام ٤مَ  ًَمييي ـْ يَمييي َييي
ِذيْمَره عمِ  ِ   ذِم َذًمِيييَؽ ًَمييي

ْٛمَع َوُنَق ؿَمِٝمٞمدٌ   ً  .[77]ق ﴾َ ًْمَ٘مك اًم

 سم٤مرح ا  ومٞمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ( 01:  07:  23/ 708) اهلدى والنور/



 اجلهاد ------------------------------------------------------------- األلباىي يف امليهججامع تراث العالمة 

38 

 

 قتٌ ايطٝاح

 ٦م؟ي٠ًم  ُم٤م طمٙمؿ ىمرؾ اًمًٞم٤مح إضم٤مٟم٥م ذم اًمدو  اإلؾم ُمٞم اًم١ًما :

ىمرييؾ اًمًييٞم٤مح اًمٙمٗميي٤مر وىمييد يٙمقٟمييقا ُمييـ  قمييداء اإلؾميي م ُمييع إؾمييػ، ٓ   الييقاب:

 بقز ىمرٚمٝمؿ ًمًٌٌلم اصمٜملم: 

  وًٓ:  هنؿ يدظمٚمق  يمٛمٕم٤منديـ، يدظمٚمق  يمٛمٕم٤منديـ ونٜم٤م ٓ سمد زم ُمـ وىمٗمف.

اًمٙمٗمييي٤مر ذم ٟمٔمييي٤مم اإلؾمييي م صم صمييي٦م  ىمًييي٤مم: ذُمٞميييق  ونيييؿ  نيييؾ اًمذُمييي٦م، وُمٕم٤منيييدو  

 وحم٤مرسمق .

ٝمؿ اًمذيـ خيري٤مرو  اوٞمي٤مة واًمٕميٞمش ذم اًمدوًمي٦م اإلؾمي ُمٞم٦م  ي٧م  ُم٤م  نؾ اًمذُم٦م وم

طمٙمٛمٝميي٤م وٟمٔم٤مُمٝميي٤م سمنمييط يمييام ىميي٤م  شمٕميي٤ممم    يٕمٓمييقا الزييي٦م قمييـ يييد ونييؿ صيي٤مهمرو ، 

قًُمُف ﴿ َم ا  ُ َوَرؾمُي ر  ٤م طمَي قَ  ُمَي ُمُي ر  ـَ ٓ ُي١ْمُِمٜمُقَ  سم٤ِم  ِ َوٓ سم٤ِمًْمٞمَْقِم أظِمِر َوٓ ُ َ ِذي ُٚمقا اًم 
ىَم٤مشمِ

ِديٜمُق ـَ َوٓ َييي ـَ اْوَييؼ  ُِميي ْؿ  َ  ِدييي ٍد َوُنيي ـْ َييي ٦َم قَميي ْزَييي رَيي٤مَب طَمر ييك ُيْٕمُٓمييقا اْلِ
ـَ ُ وشُمييقا اًْمٙمِ ِذي يي اًم 

٤مهِمُرو َ  ، وًميييذًمؽ يمييي٤م  قمٚمٞميييف اًمّمييي ة واًمًييي م  ذا ضمٝميييز ضمٞمِمييي٤ًم و ُمييير [69]التوبدددة ﴾َصييي

 ذا ًم٘مٞميي٧م اعمنميييملم وميي٤مدقمٝمؿ  مم  طمييده صميي ث: »قمٚمييٞمٝمؿ  ُمييػمًا  وصيي٤م  سمقصيي٤مي٤م ُمٜمٝميي٤م 

  ًمييييف  ٓ ا  و   حمٛمييييد رؾمييييق  ا ، وميييي٢م   سمييييق وميييي٤مدقمٝمؿ    يييييدومٕمقا  مم ؿمييييٝم٤مدة    ٓ

، وميي٢م   سمييقا وم٤ملٝميي٤مد  و اًم٘مريي٤م ، وميي٢مذا ظمْمييع اًمٙمٗميي٤مر «الزييي٦م قمييـ يييد ونييؿ صيي٤مهمرو 

ًميييدومع الزيييي٦م اعميييذيمقر ذم اويييدي٨م وأيييي٦م طمٞمٜمئيييذ يّميييٌ ق  ذم اًمرٕمٌيييػم اًمٕمٍميييي 

ييييي٤مم، ًمٙمييييـ ُمييييقاـمٜملم، ًمٙمييييـ اعمييييقاـمٜملم اًمٞمييييقم همييييػم  نييييؾ اًمذُميييي٦م ومييييٞمام ُم٣ميييي ُمييييـ إ

اعمييييقاـمـ اًمٞمييييقم ٓ ومييييرن سمييييلم اعمًييييٚمؿ واًمٙميييي٤مومر، ٓ ومييييرن سمييييلم اعمًييييٚمؿ واًمٞمٝمييييقدي 

واًمٜمٍماين، ُمع    اإلؾم م يٗمرن سملم نذا ونذا، ومٝم١مٓء اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ خير٤مرو     



 اجلهاد ------------------------------------------------------------- األلباىي يف امليهججامع تراث العالمة 

33 

يٕمٞمِمييقا  يي٧م طمٙمييؿ اإلؾميي م وٟمٔميي٤مم اإلؾميي م ُم٘م٤مسمييؾ ضمزييي٦م يييدومٕمقهن٤م نييؿ  نييؾ ذُميي٦م 

ٓ بييييقز آقمرييييداء قمٚمٞمٝميييي٤م يمييييام ٓ  ونيييي١مٓء دُميييي٤مؤنؿ و قمراوييييٝمؿ ُمّمييييقٟم٦م، حمؽمُميييي٦م

 بقز آقمرداء قمغم طمرُم٦م ُمًٚمؿ.

ُمييـ ىمرييؾ ُمٕم٤منييدًا ذم يمٜمٝمييف مل يييرح رار يي٦م »ذًمؽ ىميي٤م  قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م: ًمييو

اعمٕم٤منيييد ؾميييٞم٠ميت سمٞمييي٤م  اًمٗميييرن سمٞمٜميييف وسميييلم اًميييذُمل ىمريٌييي٤ًم    ؿمييي٤مء ا ، ومييي٢مذا يمييي٤م   «الٜمييي٦م

 «مل ييرح رار ي٦م الٜمي٦م»ي٘مق  ومٞمٛمـ ىمريؾ اعمٕم٤منيد اًمٙمي٤مومر:  ي سمٖميػم طميؼ  ¢اًمرؾمق  

نيييذا  «و   ر ٝمييي٤م ًمرقضميييد ُميييـ ُمًيييػمة ُم٤مرييي٦م قمييي٤مم»وذم سمٕميييض إطم٤مديييي٨م اًمّمييي ٞم ٦م 

اًميييذي ي٘مريييؾ يمييي٤مومرًا ُمٕم٤منيييدًا سمٖميييػم طميييؼ ٓ ييييدظمؾ الٜمييي٦م وٓ بيييد ر ٝمييي٤م و   ر ٝمييي٤م 

ًمرقضمييد ُمييـ ُمًييػمة ُم٤مريي٦م قميي٤مم، نيي١مٓء نييؿ  نييؾ اًمذُميي٦م نييؿ اًمييذي يٕمٞمِمييق   يي٧م راييي٦م 

 اًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م.

اعمٕم٤منييدو :  ي نييؿ اًمٙمٗميي٤مر اًمييذيـ يٕمٞمِمييق  ذم سم دنييؿ ًمييٞمس اًم٘مًييؿ اًم يي٤مين نييؿ 

ذم سم د اإلؾم م ًمٙمـ يدظمٚمق  سم د اإلؾم م سم٤مشمٗمي٤من ُميع اًمدوًمي٦م اعمًيٚمٛم٦م وسمنميوط 

وُمٕم٤منييدات، ومٝميي١مٓء ٓ بييقز آقمرييداء قمٚمييٞمٝمؿ ًمٚم ييدي٨م اًمًيي٤مسمؼ؛ ٕهنييؿ نييؿ اًمييذيـ 

 ق  سم٤معمٕم٤مندو .ٛم  ًَ يُ 

 ييي٤مرهبؿ اعمًيييٚمٛمق  ومٝميييؿ  قميييداء سمق   ي: اًميييذيـ ٤مرَ َ ييي اًم٘مًيييؿ اًم ٤مًمييي٨م: ونيييؿ اعمُ 

اًميييديـ و قميييداء اعمًيييٚمٛملم ومييي٢مهنؿ ٓ يًيييرجٞمٌق  ًميييدقمقوؿ وٓ يٕمٓميييق  الزيييي٦م ونيييؿ 

ص٤مهمرو  سمؾ نؿ ُمٝمٞمئق   ٟمٗمًٝمؿ عم٘م٤مشمٚم٦م اعمًٚمٛملم، ن١مٓء نؿ اعم ٤مرسمق ، ن١مٓء 

بقز ىمرٚمٝمؿ  ييٜمام صم٘مٗميقا،  ييٜمام وضميدوا، و ووي  ُم ي٤م  ذم ني١مٓء نيؿ اًمٞمٝميقد اًميذيـ 

ًمٙمـ  ذا دظمؾ يم٤مومر يمام ضم٤مء ذم اًمًي١ما  ُميـ ني١مٓء اًمًي٤مر لم  و اطمرٚمقا ومٚمًٓملم، و

اًمزارريـ ن١مٓء ُم٤م دظمٚمقا سمٚمدٟم٤م اإلؾم ُمل  ٓ سم٢مذ  ُمـ اوي٤ميمؿ اعمًيٚمؿ وًميذًمؽ ومي  

بييقز آقمرييداء قمٚمٞمييف؛ ٕٟمييف ُمٕم٤منييد، صمييؿ ًمييق وىمييع وىمييد وىمييع و يم يير ُمييـ ُمييرة    اقمرييده 

ُمٜميف  و    يًيجـ  و ُمًٚمؿ قمغم ن١مٓء ؾمٞمٙمق  قم٤مىم٦ٌم ذًمؽ    ي٘مريؾ نيق ورسميام  يم ير 

 و، وميي   ّمييؾ ُمييـ وراء آقمرييداء قمييغم دم ُم ييؾ نييذا اًمًيي٤مر  وذم اًمٌٚمييد اعمًييٚمؿ ٓ 
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ُمييـ » ّمييؾ ُمييـ وراء ذًمييؽ وم٤مرييدة  ؾميي ُمٞم٦م سمييؾ نييق خميي٤مًمػ ًمٚم ييدي٨م اًمًيي٤مسمؼ ذيميير  

 مم رظمييير   «مل ييييرح رار ييي٦م الٜمييي٦م» ي: ذم ُمٕم٤مندشميييف و ُم٤مٟميييف  «ىمريييؾ ُمٕم٤منيييدًا ذم يمٜمٝميييف

 اودي٨م. ٟمٕمؿ. 

 ( 00:  31:  25/ 714ر/) اهلدى والنو

 (   00:  31:  58/ 714) اهلدى والنور/

 

ْضٝش١ ملٔ ٜكّٛ بتدَري بعض أَانٔ ايفطاد ٚقتٌ بعض 

 مما ٜرتتب عًٝ٘ َفاضد أعظِ ايفطك١

ي٘مق  إخ اًمًي٤مرؾ: ُمي٤م نيل ٟمّميٞم رٙمؿ ًميٌٕمض اًمِمي٤ٌمب اعمًيٚمؿ اًميذي ي٘ميقم ذم سمٕميض 

وشم٘مرٞمؾ سمٕمض اًمٗمً٘م٦م  و اًمٌ د اإلؾم ُمٞم٦م اًمٞمقم سمردُمػم سمٕمض  ُم٤ميمـ اًمٗم٤ًمد 

اًمٙمٗم٤مر سم ج٦م    ذًمؽ ُمـ الٝم٤مد  و إُمر سم٤معمٕمرو  واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر 

 ُمع شمرشم٥م ُمٗم٤مؾمد يم ػمة قمغم ذًمؽ، ومام نق ضمقاسمٙمؿ ضمزايمؿ ا  ظمػمًا؟

ضمزاح ا  ظميػمًا يم يػمًا، وُمٕميذرة وم٘ميد ذني٥م ُميـ ذنٜميل اًمٙمٚمٞميؾ ُميـ اًمِميٞم   اًمِمٞم :

    شمٕمٞمد قمكم  و  اًم١ًما .اًمٙمٌػم سمٕمض إًمٗم٤مظ ذم  و  اًم١ًما  وم٠مرضمقح 

ي٘مق  إظمر اًم٤ًمرؾ: ُمي٤م نيل ٟمّميٞم رٙمؿ ًميٌٕمض اًمِمي٤ٌمب اعمًيٚمؿ اًميذي  ُمداظمٚم٦م:

 ي٘مقم ذم سمٕمض اًمٌ د اإلؾم ُمٞم٦م اًمٞمقم...

ؿمٙمرًا ومٝمٛم٧م.. ًم٘مد  طمًٜم٧م طمٞمٜمام ىمٚم٧م سم٠م  ضمقاب نذا اًم١ًما  يٛمٙميـ  اًمِمٞم :

ٞمؽ: ٓ    ي١مظمذ ُمـ  ضمقسمرل وُمـ ضمقان إو  اعمٗمّمؾ ًمٙمـ يمام ىمٚم٧م سم٤مرح ا  وم

 سمد و٤م ٓ سمد ُمٜمف.

ومييي٠مىمق :    نيييذا اًمٕمٛميييؾ اًمٗميييردي اًميييذي ي٘ميييقم سميييف سمٕميييض إوميييراد ذم سمٕميييض اًميييٌ د 

اإلؾميي ُمٞم٦م ُمييـ اًم٘مرييؾ واًمٙمنيي وؾمييٗمؽ اًمييدُم٤مء وٟم ييق ذًمييؽ، نييذا قمٛمييؾ همييػم ُمنمييوع؛ 
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ٕٟمييف مل يقضمييد اًمًيي٥ٌم اًمييذي يًييٛم  سمٛم ٚمييف.. اًمًيي٥ٌم اًمييذي يًييٛم  سمٛم ٚمييف:    يٙمييق  

قمٝمييد اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م وذم قمٝمييد نٜميي٤مح طمٙمييؿ ىميي٤مرؿ سم٤مإلؾميي م يمييام ذم 

اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ واعمٚميقح ُميـ ُمٚميقح اعمًيٚمٛملم اًميذيـ يمي٤م  يٖمٚمي٥م ظميػمنؿ رشنيؿ 

ومٝمٜميي٤مح يميي٤م  يٛمٙمييـ  ذا  ُميير اويي٤ميمؿ اعمًييٚمؿ سمرٜمٗمٞمييذ  ُميير ُم ييؾ نييذ  إُمييقر اًمرييل ضميي٤مء 

اًم١ًما  قمٜمٝم٤م يم٘مرؾ سمٕمض اًمٗمج٤مر  و اًمٙمٗم٤مر ُميـ اعم ي٤مرسملم ًمٚمٛمًيٚمٛملم طمٞمٜمئيذ بي٥م 

 شمٜمٗمٞمذ .

 ُم٤م    ي٘مقم  ومراد ذم دوًم٦م شمٕمٚمـ    دؾمرقرن٤م اإلؾم م ًمٙمٜمٝم٤م ُمع إؾمػ اًمِمديد 

ٓ شمٕميييير  ُمييييـ اإلؾميييي م  ٓ اؾمييييٛمف وًمييييذًمؽ ومٝمييييؿ يرٛمٜمييييق  ُمييييـ  ومييييراد اعمًييييٚمٛملم يمييييؾ 

اعمًيييٚمٛملم    يرٔمييي٤منروا سمٛم يييؾ نيييذا اًميييذي نيييق اقمريييداء قميييغم سمٕميييض إوميييراد اًميييذي ٓ 

اًمٕمٚميييؿ ُميييـ اعمًيييٚمٛملم..  بيييقز طمريييك ذم ٟمٔمرٟمييي٤م ٟم يييـ اًمٕمٚميييامء  و اًمٗم٘مٝمييي٤مء  و ـمييي ب

يرٛمٜمييك  وًمئييؽ اوٙميي٤مم    يٙمييق  يمييؾ ُمًييٚمؿ ذم  روييٝمؿ يرٔميي٤منر سمٛم ييؾ نييذا اًمرٔميي٤منر 

ًمٚم٘مريؾ ًمألسمريي٤مء ًمٞمر ييذوا ذًميؽ وؾميٞمٚم٦م ووًمٞمجيي٦م ًمًيٗمؽ دُمي٤مء نيي١مٓء اعمًيٚمٛملم اًمييذيـ 

ب٥م قمٚمٞمٝمؿ    يدظمروا طمٞم٤موؿ ويدظمروا دُم٤مءنؿ ًمذًمؽ اًمٞميقم اًميذي ٟم يـ ٟم ٓميط 

ٞم٦م واًمؽمسمٞمييي٦م واًمرٙمريييؾ اًميييذي ىمييي٤مم قميييغم اًمٙمرييي٤مب ٕ  يييي٠ميت وذًميييؽ سمٕميييد  ٘مٞميييؼ اًمرّميييٗم

 واًمًٜم٦م.

ُميـ ر ه ُميٜمٙمؿ ُمٜمٙميرًا ومٚمٞمٖميػم  سمٞميد  »صي ٞم   ٟميف ىمي٤م :  ¢ٟم ـ ٟم٘مق : سم٠م  اًمٜمٌل 

وًمٙمييييـ  «وميييي٢م  مل يًييييرٓمع ومٌٚمًيييي٤مٟمف، وميييي٢م  مل يًييييرٓمع ومٌ٘مٚمٌييييف وذًمييييؽ  وييييٕمػ اإليييييام 

اًمٕمٚمييامء اًمييذيـ  طميي٤مـمقا سمٗم٘مييف اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م  طم٤مـميي٦م اًمًييقار سم٤معمٕمّمييؿ يمييام ي٘ميي٤م ، 

ٓء اًمٗم٘مٝميييي٤مء اًمييييذيـ إمييييقا  طمٙميييي٤مم اإلؾميييي م يمٚمٝميييي٤م وقمرومييييقا اخليييي٤مص واًمٕميييي٤مم، نيييي١م

ُميـ ر ه ُميٜمٙمؿ »د واعمٓمٚميؼ، واًمٜم٤مؾمي  واعمٜمًيقخ وٟم يق ذًميؽ ني١مٓء ىمي٤مًمقا: ٞم  ٘مَ واعمُ 

إُميييير ذم شمٖمٞمييييػم اعمٜمٙميييير سم٤مًمٞمييييد سمييييؾ ًمييييف نييييذ   اً ًمييييٞمس حمّمييييقر  «ُمٜمٙمييييرًا ومٚمٞمٖمييييػم  سمٞمييييد 

ٙمٛمرف؛ ٕ  ا  قميز وضميؾ اًميذي اعمراشم٥م اًم  صم٦م، وُم٤م ذاح  ٓ ُمـ ا٤م  اًمرنميع وطم

ظمٚمييؼ اًمٕمٌيي٤مد و ُمييرنؿ سمييام يٓمٞم٘مقٟمييف يٕمٚمييؿ    يم ييػمًا ُمييـ اعمٜمٙمييرات ٓ يٛمٙمييـ شمٖمٞمػمنيي٤م 
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وميي٢م  مل يًييرٓمع »داريياًم سم٤مًمٞمييد وًمييذًمؽ ىميي٤م  قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م ذم ايي٤مم اوييدي٨م: 

نييذا  ¢وًم٘مييد ـمٌييؼ اًمٜمٌييل   «ومٌٚمًيي٤مٟمف، وميي٢م  مل يًييرٓمع ومٌ٘مٚمٌييف وذًمييؽ  وييٕمػ اإليييام 

ٙمييي٤مر اعمٜمٙمييير ذم سمٕميييض شمٍميييوم٤مشمف اوٙمٞمٛمييي٦م ُميييـ ُم ٚمٝمييي٤م  ظميييذ اًمٕمٚميييامء اًمرًٚمًيييؾ ذم  ٟم

 ظمييذوا ذًمييؽ ُمييـ ُم ييؾ ىمقًمييف  «ُمييـ يميي٤م  رُمييرًا سميي٤معمٕمرو  ومٚمٞميي٠مُمر سميي٤معمٕمرو »ىمييقنؿ: 

قمٚمٞمف اًمّم ة واًمًي م طمٞميٜمام ٟمٍمي  ا  قميغم ُمنمييمل ُمٙمي٦م وومير  ًميف ُمٙمي٦م ومّميغم ذم 

ِمي٦م زوج ضمق  اًمٙمٕم٦ٌم يمام نق ُمٕمٚميقم ومٚميام ظميرج قمٚمٞميف اًمّمي ة واًمًي م  رادت قم٤مر

   شمدظمؾ اًمٙمٕم٦ٌم و   شمّمكم ومٞمٝمي٤م  ٘مٞم٘مي٤ًم ُمٜمٝمي٤م ًم٘ميق  رسمٜمي٤م شمٌي٤مرح وشمٕمي٤ممم:  ¢اًمٜمٌل 

﴿ُ ٌِييٌُْٙمُؿ ا   ٌُِٕمقيِن ُ ْ ٤مشم  ٌُّييقَ  ا  َ وَميي
ْؾ  ِْ  يُمٜمْييُرْؿ ُ ِ ومٚمييام قميير  ذًمييؽ  [75]آ: عمددران ﴾ىُميي

صييكم ذم اوجيير وم٢مٟمييف ُمييـ اًمٙمٕمٌيي٦م وًمييقٓ    ىمقُمييؽ »ُمٜمٝميي٤م ىميي٤م  نيي٤م:  ¢رؾمييق  ا  

قمٚمٞمييف اًمّميي ة  -ق قمٝمييد سم٤مًمنمييح نييدُم٧م اًمٙمٕمٌيي٦م وًمٌٜمٞمرٝميي٤م قمييغم  ؾميي٤مس  سمييرانٞمؿ طمييدي 

 «ولٕمٚميي٧م نيي٤م سميي٤مسملم ُمييع إرض سم٤مسميي٤ًم يييدظمٚمق  ُمٜمييف وسم٤مسميي٤ًم خيرضمييق  ُمٜمييف –واًمًيي م 

وميؽمح قمٚمٞمييف اًمّمي ة واًمًيي م سمٜمي٤مء اًمٙمٕمٌيي٦م قميغم ُميي٤م سمٜمي٤م  قمٚمٞمييف اعمنمييمق  ظمقوميي٤ًم ُمييـ    

 ..    يِميييٙمقا ذم  يامهنيييؿ يِميييؽ سمٕميييض اعمييي١مُمٜملم  و سمٕميييض طميييدي ل اًمٕمٝميييد سمييي٤مإليام

يريييد نييدم  ¢ىمييد نييدم اًمٙمٕمٌيي٦م لٝمٚمٝمييؿ سميي٠م  اًمٜمٌييل  ¢و ؾميي ُمٝمؿ  ذا ر وا    اًمٜمٌييل 

 اًمٙمٕم٦ٌم إلقم٤مدة سمٜمٞم٤مهن٤م قمغم  ؾم٤مس  سمرانٞمؿ قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م.

وميي٢مذًا: نييق مل يٖمييػم اعمٜمٙميير سمٞمييد  ومٜمييز  ُمييـ نييذ  اعمرشمٌيي٦م إومم  مم اعمرشمٌيي٦م اًم ٤مٟمٞميي٦م 

   اوجر ُمـ اًمٙمٕم٦ٌم، و ٟمف ًمقٓ نذا اعم٤مٟمع ٕدظميؾ  مم  ومٌلم قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م

اًمٙمٕمٌيي٦م اوجيير وسمٕمييد ووم٤مشمييف قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م وذم زُمييـ  طمييد ُمٚمييقح سمٜمييل  ُمٞميي٦م 

واًم٘مر٤م  اًمذي ضمره ُمع إؾمػ سميلم قمٌيد ا  سميـ اًميزسمػم وسميلم اوجي٤مج اًمٔمي٤ممل اعمٌيػم 

 ؾميي٤مس  سمييرانٞمؿ  واٙمييـ قمٌييد ا  سمييـ اًمييزسمػم ر  ا  قمييٜمٝمام ُمييـ  قميي٤مدة اًمٙمٕمٌيي٦م قمييغم

قمٚمٞمف اًمً م صمؿ وىمع ُمع إؾمػ     قمٞمدت اًمٙمٕم٦ٌم  مم ُمي٤م يم٤مٟمي٧م قمٚمٞميف ُميـ ىمٌيؾ  ي: 

 مم ُميييي٤م يم٤مٟميييي٧م قمٚمٞمييييف ذم زُمييييـ ال٤منٚمٞميييي٦م؛ ٕ  اويييي٤ميمؿ يقُمئييييذ يميييي٤م  ضميييي٤من ً سم ييييدي٨م 

قم٤مرِميي٦م ر  ا  قمٜمٝميي٤م ونييذا اًم٘مّميي٦م يمٜميي٧م ىمييد ذيمرويي٤م ذم اعمجٚمييد إو  ُمييـ يمريي٤مب 

 ع  ًمٞمٝم٤م.ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّم ٞم ٦م ومٛمـ ؿم٤مء رضم
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 نؾ ُمـ جم٤م      ذيمر ُم ٤مًٓ رظمر  م اٟمرٝمك اًمقىم٧م؟

  ىمق : ٕٟمف ٓ ٟمًرٓمٞمع    ٟمٗمقت ذًمؽ. ُمداظمٚم٦م:

ـمٞمييي٥م ضميييزاح ا  ظميييػم! ُم ييي٤م  رظمييير: ضمييي٤مء ذم ُمًيييٜمد  محيييد    رضمييي ً ُميييـ  اًمِميييٞم :

ر ه ذم ُمٜم٤مُمف  ٟميف سمٞميٜمام يمي٤م  يٛمٌمي ذم سمٕميض  زىمي٦م اعمديٜمي٦م ًم٘ميل  ¢ ص ٤مب اًمٜمٌل 

ٟمٕميييؿ اًم٘ميييقم  ٟميييرؿ ُمٕمنمييي ايييقد ًميييقٓ  ٟمٙميييؿ شمنمييييمق  سمييي٤م   رضمييي ً ُميييـ اًمٞمٝميييقد وم٘مييي٤م  ًميييف:

ومر٘مقًمق : قمزيير اسميـ ا ، وم٘مي٤م  ًميف ذًميؽ اًمٞمٝميقدي ذم اعمٜمي٤مم: وٟمٕميؿ اًم٘ميقم  ٟميرؿ ُمٕمنمي 

اعمًييٚمٛملم ًمييقٓ  ٟمٙمييؿ شمنميييمق  سميي٤م  ومر٘مقًمييق : ُميي٤م ؿميي٤مء ا  وؿميي٤مء حمٛمييد صمييؿ ُم٣ميي 

 يٛمٌم.

٤مره ًمييقٓ  ٟمٙمييؿ ومٚم٘مييل رضميي ً ُمييـ اًمٜمّميي٤مره وم٘ميي٤م  ًمييف: ٟمٕمييؿ اًم٘مييقم  ٟمييرؿ ُمٕمنميي اًمٜمّميي

شمنمييييمق  ومر٘مقًميييق : قمٞمًيييك اسميييـ ا ، وم٘مييي٤م  ذاح اًمٜمٍمييياين: وٟمٕميييؿ اًم٘ميييقم  ٟميييرؿ ُمٕمنمييي 

صييغم ا   -اعمًيٚمٛملم ًميقٓ  ٟمٙمييؿ شمنمييمق  سميي٤م  ومر٘مقًميق : ُميي٤م ؿمي٤مء ا  وؿميي٤مء حمٛميد 

 .-قمغم حمٛمد 

نييؾ ىمّمّميي٧م رؤييي٤مح قمييغم »وم٘ميي٤م  ًمييف:  ¢وذم اًمّميي٤ٌمح ىمييص رؤييي٤م  قمييغم اًمٜمٌييل 

ًمّميي ة واًمًيي م ذم اًمّميي ٤مسم٦م اًمٙمييرام ىميي٤مر ً: ُميي٤م سميي٤م   طمييد؟ ىميي٤م : ٓ، وم ٓميي٥م قمٚمٞمييف ا

 ىميييقام ي٘مقًميييق : ُمييي٤م ؿمييي٤مء ا  وؿمييي٤مء حمٛميييد؟! ٓ ي٘ميييقًمـ  طميييديمؿ: ُمييي٤م ؿمييي٤مء ا  وؿمييي٤مء 

ىمي٤م  ذم روايي٦م ذم نيذ  اًم٘مّمي٦م ونيق اًمِمي٤مند   «حمٛمد وًمٙمـ ًمٞم٘مؾ: ُم٤م ؿم٤مء ا  وطميد 

 يمٜمييي٧م  ؾميييٛمٕمٙمؿ شم٘مقًميييق : ُمييي٤م ؿمييي٤مء ا  وؿمييي٤مء حمٛميييد»ىمييي٤م  قمٚمٞميييف اًمّمييي ة واًمًييي م: 

اًمِميي٤مند نٜميي٤م: يميي٤م  قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م يًييٛمع ُم ييؾ نييذا اًمنمييح  «وم٠مؾميير ٞمل ُمييٜمٙمؿ

اًميييذي ٟمًيييٛمٞمف ٟم يييـ سم٤مًمنميييح اًمٚمٗمٔميييل وي٘م٤مسمٚميييف اًمنميييح اًم٘مٚمٌيييل، واًمنميييح اًمٚمٗمٔميييل ٓ 

خيييرج سمييف صيي٤مطمٌف ُمييـ اعمٚميي٦م سم يي   اًمنمييح اًم٘مٚمٌييل ومٝمييق اًمييذي خيييرج سمييف ُمييـ اعمٚميي٦م؛ 

ٌُُدوا ﴿ة ا  وطمد : ىمقُمف  مم قم٤ٌمد ¢ًمذًمؽ ذم اًمقىم٧م اًمذي دقم٤مء رؾمق  ا   َ ِ  ُاقْم

ٌُقا اًمٓم ٤مهُمقَت 
وطمٞمٜمام اؾمرج٤مب ًمف ُمـ اؾمرج٤مب ُميـ اعمي١مُمٜملم  [:7]النح: ﴾ا  َ َواضْمرَٜمِ

يميييي٤م  يًييييٛمٕمٝمؿ سمٜميييي٤مءَ ً قمييييغم قميييي٤مدوؿ ذم اًم٘مييييديؿ  ٚمٗمييييق  سمٖمييييػم ا ، وأ   صييييٌ قا 
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ُمييي١مُمٜملم سمييي٤م  وسمٛم ٛميييد ومٝميييؿ ي٘مقًميييق : ُمييي٤م ؿمييي٤مء ا  وؿمييي٤مء حمٛميييد يرييييدو  سميييذًمؽ    

ئ٦م حمٛمييد سمٛمِمييٞمئ٦م ا  يٕمٜمييق :    ـم٤مقميي٦م حمٛمييد ُمييـ ـم٤مقميي٦م ا  يمييام نييق ُمٜمّمييقص ُمِمييٞم

َ﴿ذم اًم٘مييييرر  اًمٙمييييريؿ:  ْد َ ـَميييي٤مَع ا   قَ  وَمَ٘ميييي ؾُميييي ِع اًمر 
ـْ ُيٓمِيييي وًمٙمييييٜمٝمؿ مل  [86]النسددددل  ﴾َُميييي

َ﴿يٜمرٌٝمييقا ًمٚمٗمييرن سمييلم ُم ييؾ نييذ  أييي٦م:  ْد َ ـَميي٤مَع ا   قَ  وَمَ٘ميي ؾُميي ِع اًمر 
ـْ ُيٓمِيي  [86]النسددل  ﴾َُميي

ُم٤م ؿم٤مء ا  وؿمئ٧م، وم٢مٟمف يٕمٜمل ذم فم٤منر اًمٕم٤ٌمرة    ُمِمٞمئ٦م اًمرؾمق  قمٚمٞمف  وسملم ىمقنؿ:

٤م ﴿اًمً م ُم١مصمرة يمٛمِميٞمئ٦م ا  اًمريل ٓ ي٘ميػ  ُم٤مُمٝمي٤م يشء يميام ىمي٤م  رب اًمٕمي٤معملم:  َوُمَي

٤معمَلِمَ  ٤مَء ا  ُ َربُّ اًْمَٕميي ٓ  َ ْ  َيَِميي ٤مُءوَ   ِ مل يٜمرٌٝمييقا ًمييذًمؽ؛ نييذا يميي٤مٟمقا  [69]التكددوير ﴾شَمَِميي

ٛمع ُمٜمييف قمٚمٞمييف اًمًيي م: ُميي٤م ؿميي٤مء ا  وؿمييئ٧م ومٙميي٤م  يًييٙم٧م، عميي٤مذا؟ ي٘مقًمييق  وقمييغم ُمًيي

ظمِمٞم٦م    يريروا سمٛم ؾ نذا اًمرٜمٌٞمف طمرك  ذ  ا  قمز وضمؾ ًمف سمرٜمٌٞمٝمٝمؿ قمـ    ي٘مٕمقا 

 ذم ُم ؾ ذًمؽ اًمنمح اًمٚمٗمٔمل.

وًمذًمؽ ذم طم٤مدصم٦م  ظمره يم٤م   ٟمٙم٤مر  ومٞمف ؿمدة مل شمٕمٝمد ًمف  و ُمٜمف قمٚمٞمف اًمً م ُمـ 

ُم٤مم  محد ذم ُمًيٜمد  ُميـ طميدي٨م اسميـ قمٌي٤مس ر  ا  ىمٌؾ؛ وذًمؽ ُم٤م روا   يْم٤ًم اإل

ظمٓمييي٥م يقُمييي٤ًم وم٘ميييي٤م  رضميييؾ ُميييـ اوييي٤مرضيـ: ُمييي٤م ؿميييي٤مء ا   ¢   اًمٜمٌيييل »شمٕمييي٤ممم قمٜميييف: 

وىمي٤م :  -ومل يٖمْمي٥م نٜمي٤مح  -وؿمئ٧م ي٤م رؾمق  ا ! ومٖمْمي٥م قمٚمٞميف اًمّمي ة واًمًي م 

 . « ضمٕمٚمرٜمل   ٟمدًا؟! ىمؾ: ُم٤م ؿم٤مء ا  وطمد 

اح اًمًي١ما  اًميذي ي١مؾميٗمٜمل    يٙميق  هبذا اودي٨م اًمّمي ٞم   هنيل ضميقان قميـ ذ

نيييق إظميييػم، وًمٙميييـ ًمٕميييكم  طمٔميييك وميييٞمام سمٕميييد ذم ُم يييؾ نيييذ  إؾميييئٚم٦م اًمٜم٤مومٕمييي٦م ٕيميييق  

 ُمِم٤مريم٤ًم ُمٕمٙمؿ سمٚمٗمٔمل وًمق يمٜم٧م سمٕمٞمدًا قمٜمٙمؿ سمجًٛمل وم ًٌل.

ضميزايمؿ ا  ظميػمًا يي٤م ؿميٞم ٜم٤م، نٜمي٤مح ؾمي١ما  وذم او٘مٞم٘مي٦م نيق ًميٞمس ؾمي١مآً  ُمداظمٚم٦م:

ٝمييؿ ضمييدًا ضمييدًا و يمييد قمييغم نييذا اًمًيي١ما ، وًمٙمييـ إخ اًمييذي يمريي٥م اًمًيي١ما  ىميي٤م  قمٜمييف ُم

واًم١ًما  ذم او٘مٞم٘م٦م نق ُمـ سمدنٞم٤مت اإلؾم م وًمٙمـ  طمٌٌٜم٤م    ٟمٜمز  قمٜمد رهمٌي٦م نيذا 

إخ، ومٞم٘مق  إخ: طمريك يٙميذب سمٕميض اًمٜمي٤مس ذم فميٜمٝمؿ وذم قميدم شمّميقرنؿ سم٠منيؾ 

 اعمٜمٝم٩م اوؼ، نؾ  ٌق     اقشمقا ؿمٝمداء ذم ؾمٌٞمؾ ا ؟
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يم٦م ذم  الٝمي٤مد ذم ؾميٌٞمؾ ا  يميام  ُمرشمٜمي٤م يمر٤مسمي٤ًم اًمٚمٝمؿ  ُمرٜمل ؿمٝمٞمدًا ذم ُمٕمر اًمِمٞم :

وؾمييٜم٦م وقمييغم ُمييٜمٝم٩م اًمًييٚمػ اًمّميي٤مًم  وميي٠مرضمق    شمٕمٞمييد نييذا اًمييدقم٤مء  مم اًمًيي٤مرؾ ومٝمييؾ 

 ـ قمٚمٞمف  م ٓ؟ُم  ١مَ يُ 

ضمزايمؿ ا  ظمػمًا ي٤م ؿمٞم ٜم٤م، وٟم٠ًم  ا     يٕمٔمؿ سمٙمؿ اًمٜمٗمع، و   يٙمري٥م  ُمداظمٚم٦م:

ٚمييييقن  نييييؾ اًمنمييييح ًمٙمييييؿ إضميييير، و   بٕمٚمٙمييييؿ ٟمٍميييية ًمٚم ييييؼ و نٚمييييف وؿمييييقيم٦م ذم طم

 وآٟم را  واًمٌدقم٦م  ٟمف ؾمٛمٞمع جمٞم٥م وضمزايمؿ ا  ظمػمًا ي٤م ؿمٞم ٜم٤م.

وسمييي٤مرح ا  وميييٞمٙمؿ اٞمٕمييي٤ًم وؾمييي ُمل اإلؾمييي ُمل اخلييي٤مًمص  ًميييٞمٝمؿ ُمقدقمييي٤ًم  اًمِميييٞم :

 سم٘مقزم: واًمً م قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م ا  وسمريم٤مشمف.

 (00:  54: 55/   691) اهلدى والنور / 
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 داز اإلضالّ ٚداز ايهفسايفسم بني 

 ؟ : ُم٤م نق شمٕمريػ سم د  ؾم م وسم د يمٗمر، ويمٞمػ شمّمػم سم د  ؾم م سم د يمٗمر واًمٕمٙمسؾم١ما

نيييذ  ُمًييي٠مًم٦م سمييي  ؿميييؽ قم٤ملٝمييي٤م اًمٗم٘مٝمييي٤مء اعمر٘ميييدُمق ، واظمرٚمٗميييقا يميييام نيييق  اًمِميييٞم :

ؿمييي٠مهنؿ ذم يم يييػم ُميييـ اعمًييي٤مرؾ، ومل يًيييرٓمٞمٕمقا    يْميييٕمقا ضمقاسمييي٤ًم طم٤مؾمييياًم ًمٚم ييي   

 ي  ىمٚميٞمؿ يٖمٚمي٥م قمٚمٞميف اعمًيٚمٛمق   يٛمٙمـ آـمٛمئٜم٤م   ًمٞمف وآقمرامد قمٚمٞمف، و ٟم٤م  ىمق :

ٙم٤مُمٝمؿ ٓ  ٙمٛمق  سمام  ٟمز  ا  يم ً  و سمٕمْم٤ًم ومذًمؽ ٓ ييي وٓ خييرج وًمق يم٤م  طُم 

ذًمييؽ اًمِمييٕم٥م قمييـ يمقٟمييف ؿمييٕم٤ًٌم ُمًييٚماًم، وٓ بييقز ُم٘م٤مشمٚمرييف ومييٞمام ًمييق يميي٤م  نٜميي٤مح دوًميي٦م 

 ؾمييي ُمٞم٦م، ٕهنييي٤م  و ٕهنيييؿ  ذا دقميييقا  مم اإلؾمييي م ومًيييق  يًيييرجٞمٌق  ًميييف ويٜم٘مٚمٌيييق  

ذًمؽ اًمداقمل  اعمًٚمؿ قمغم اوٙمقُمي٦م اًمريل  ٙميؿ وميٞمٝمؿ سمٖميػم ُمي٤م  ٟميز  ا ، ا٤مُم٤ًم ُمع 

وميي٢مذًا: ٟم ييـ ٓ ٟمجٕمييؾ اًمِمييٕم٥م اعمًييٚمؿ سمًيي٥ٌم طمٙمييؿ طمٙميي٤مُمٝمؿ سمٖمييػم ُميي٤م  ٟمييز  ا   هنيي٤م 

همييػم  ؾميي ُمٞم٦م و ٟمييف بييقز ُم٘ميي٤مشمٚمٝمؿ وومييرض إطمٙميي٤مم اًمرييل شمؽمشميي٥م قمييغم دار اوييرب 

سميييف، وا   قمٚميييؿ سمييي٠مٟمٜمل  وًميييٞمس قميييغم دار اًمًيييٚمؿ، نيييذا اًميييذي ٟمٕمر٘ميييد  وٟميييديـ ا  شمٕمييي٤ممم

ىمٚميي٧م  ييدصمقا ىمييدياًم ذم نييذ  اعمًيي٠مًم٦م، وُميي٤م ذيمييروا دًمييٞم ً طم٤مؾميياًم ًمٚمٛمقوييقع، ًمٙمٜمٜميي٤م 

، ُمًييٚمؿٟم ييـ ٟمٕمٚمييؿ أ     طمييدصمقا ُميي٤م ؿمييئرؿ قمييـ  ي سمٚمييد، وم٤مًمِمييٕم٥م الزارييري ؿمييٕم٥م 

، اًمِميييٕم٥م إردين يميييذًمؽ وىمٞمًيييقا قميييغم ذًميييؽ  ًمييي ، ُمًيييٚمؿاًمِميييٕم٥م اًمًيييقري ؿميييٕم٥م 

ٙم ػم ُمٜمٝم٤م   و  يم رن٤م نل ًمٞم٧ًم  ؾم ُمٞم٦م، ذًمؽ ٓ ًمٙمـ اًم٘مقاٟملم اًمرل شمٓمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ اًم

بٕميؾ نييذ  اًمِميٕمقب همييػم ُمًيٚمٛم٦م ا٤مُميي٤ًم يميام ىمٚميي٧م رٟمٗمي٤ًم، طمييزب اًمٌٕمي٨م ذم ؾمييقري٤م ٓ 

بٕمييييييؾ اعمًييييييٚمٛملم سمٕم ٞمييييييلم، طمييييييزب اًمٌٕميييييي٨م ذم اًمٕمييييييران ٓ بٕمييييييؾ اًمٕمييييييراىمٞملم همييييييػم 

وسمييلم اعم ٙمييقُملم، وطمٞمييٜمام ٟم٘مييق : بيي٥م  اويي٤ميمؿُمًييٚمٛملم، وًمييذًمؽ ٟمٗمييرن ٟم ييـ سمييلم 

ٕم٥م اًمٕمراىمييل ومييذًمؽ ٓ يٕمٜمييل ُمٓمٚم٘ميي٤ًم  ٟمييف ًمييٞمس    ٟم٘مييق : ومييذًمؽ ٓ يٕمٜمييل ُمٜميي٤مرصة اًمِميي

 ٟمف ب٥م ُمٜم٤مرصة اوزب اًمٌٕم ل  و ُمٜم٤مرصة ررٞمس طمزب اًمٌٕم٨م، سمؾ ذًميؽ ٓ يٕمٜميل 
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  ٟمف بقز ُمٜم٤مرصشمف، ًمٙمـ اًمِمٕم٥م نق اًمذي ب٥م ُمٜم٤مرصشمف.

ؾميي١مازم سم٤مًمْمييٌط ًمييٞمس نٙمييذا، ٟم يـ ٟمريييد    ٟمٕميير  و ٟميي٤م ؿم ّمييٞم٤ًم ىميير ت  اًمًي٤مرؾ:

ـ اًم٘ميييٞمؿ       يمييي٤م  -رمحيييف ا  رضمييي  ىميييق  الٛمٝميييقر قميييغم    اًميييدار اًمريييل شمٕمٚمقنييي٤م  اسمييي

شمٕمٚمقن٤م  طمٙم٤مم  ؾم ُمٞم٦م ومٝمل دار  ؾمي م، وىميد اؾميردًمقا سم ٞميؼم ظمٞميؼم  نٚمٝمي٤م  -ص ٞم 

يي  ¢يمٚمٝمييؿ  نييؾ ذُميي٦م، وقمٜمييدُم٤م اًمٜمٌييل  وم٠مصييٌ ٧م دار  ؾميي م، ٕٟمييف  قمٚمٞمٝميي٤م صيي ٤مسم٦مً ر  ُم 

ر     إطمٙمي٤مم اًمريل شمٕمٚمقن٤م  طمٙم٤مم  ؾم ُمٞم٦م،  ُم٤م اًمدار اًمرل دمري قمٚمٞمٝمي٤م ٟم يـ ٟمٕمي

دمييري أ  نييل اؿمييؽمايمٞم٦م  و ىمييقاٟملم ووييٕمٞم٦م، وم٤مٕطمٙميي٤مم اًمييدار اًمرييل دمييري قمٚمٞمٝميي٤م 

قمييـ اًمِميييٕمقب؟  (7)إطمٙميي٤مم اًمقويييٕمٞم٦م نييؾ نيييل دار  ؾميي م  م دار يمٗمييير سمٖمييض اًمٌٍمييي

ـ شمٞمٛمٞميي٦مواسميـ شمٞمٛمٞميي٦م زييي٤مدة قمييغم ذًمييؽ ؾمييئؾ  و ٟميي٧م  قمٚمييؿ ُمٜمييل هبييذا ذم ىمرييي٦م ُم٤مريييدا   اسميي

، ومٜمرضمييق شمقوييٞم  نييذ  (7)ٛمٜمزًمريي٤م سمىميي٤م : نييل ًمٞمًيي٧م  قمٜمييدُم٤م يم٤مٟميي٧م دار  ؾميي م ومًييئؾ:

 اعم٠ًمًم٦م.

 ٟم٤م   فمـ  ضم٧ٌم قمـ نذا ومٞمام ؾمٌؼ رٟمٗم٤ًم وٓسمد ومٞمام يٌدو ُمـ اإلقم٤مدة، ُم٤مذا  اًمِمٞم :

يؽمشم٥م ُمـ إطمٙم٤مم طمٞمٜمام ٟم٘مق :نذ  اًمدار طمرب وٟم٘مق : نذ  دار  ؾم م، نذ  دار 

 ٤م؟طمرب ُم٤م اًمذي يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ إطمٙم٤مم،  ًمٞمس  و  ذًمؽ ُم٘م٤مشمٚمرٝم

 اًم٤ًمرؾ: ٟمٕمؿ.

 ٟميي٤م شمٕمرويي٧م ًمٚمجييقاب قمييـ نيذا اإلؿمييٙم٤م   و نييذا اًمًيي١ما ، قمٜمييدُم٤م ىمٚميي٧م:  اًمِميٞم :

ًميييق يميييي٤م  نٜميييي٤مح دوًميييي٦م ُمًييييٚمٛم٦م شمٓمٌيييؼ رشيٕميييي٦م ا ، ومٝمييييؾ شم٘م٤مشمييييؾ اًمِمييييٕم٥م الزارييييري  و 

ـ اًم٘مٞمؿاًمًقري؟ ىمكم سمٜم٤مء قمغم ُم٤م ذيمرت ُمـ اًمٜم٘مؾ قمـ   واسمـ شمٞمٛمٞم٦م. اسم

 اًم٤ًمرؾ:  قمد سم٤مرح ا  ومٞمؽ.

ىمٚمييي٧م رٟمٗمييي٤ًم و قمٞميييد ُمييي٤م ىمٚمريييف رٟمٗمييي٤ًم:  ذا يمييي٤م  ومرويييٜم٤م  ٟميييف يقضميييد  و  ىميييق :  ذا  اًمِميييٞم :

ؾميييٞمقضمد يقُمييي٤ًم ُمييي٤م ونيييذا ٓسميييد ُمٜميييف دوًمييي٦م  ٙميييؿ سميييام  ٟميييز  ا ، نيييؾ نيييذ  اًمدوًمييي٦م نيييل 

                                                           

 .يمذا (7)

 يمذا. (7)
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ؾميييير٘م٤مشمؾ اًمِمييييٕم٥م اًمًييييقري ويّمييييؾ  مم يمييييؾ اًمِمييييٕمقب إظمييييره اًمرييييل قمييييغم اًمٌ يييير 

اح ُمي٤م شميقٟمس اعمرقؾمط وُمٜمٝم٤م الزارر وُمٜمٝم٤م ًمٞمٌٞم٤م وُم٤م  دراح ُم٤م ًمٞمٌٞم٤م وشمقٟمس وُم٤م   در

 ؾميي ُمٞم٦م، نييؾ نييذ  اًمييدو   الييقاب:نييؾ نييذ  اًمِمييٕمقب  ؾميي ُمٞم٦م  م همييػم  ؾميي ُمٞم٦م؟ 

ٓ، ومي٢مذًا: نيذ  اًمدوًمي٦م اًمرييل اومؽمويٜم٤من٤م  هني٤م ؾمييرٙمق   الييقاب: ٙميؿ سميام  ٟميز  ا ؟ 

  ٙمؿ سمام  ٟمز  ا  شم٘م٤مشمؾ نذ  اًمِمٕمقب اعمًٚمٛم٦م؟

 اًم٤ًمرؾ: وًمٙمـ ي٤م ؿمٞم ..

قًميييييؽ وًمٙميييييـ ًم ؾميييييردراح، قميييييغم ُمييييي٤مذا ٓ ٓ قمٗميييييقًا،  ٟمييييي٧م ٓ خيٗمييييي٤مح ىم اًمِميييييٞم :

 شمًردرح؟ ُم٤م ىمٚم٧م ؿمٞمئ٤ًم ًمرًردرح قمٚمٞمف  ٟم٧م، وم٠مٟم٧م  ضم٥م قمغم ؾم١مازم.

 اًم٤ًمرؾ:  ي ٟمٕمؿ ؾم٠مضمٞم٥م قمغم ؾم١ماًمؽ    ؿم٤مء ا .

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

 .اًم٤ًمرؾ: ي٤م ؿمٞم  أ  ٟم ـ قمٜمد قم٘مٞمدة  نؾ اًمًٜم٦م والامقم٦م  هنؿ  ٙمٛمقٟمٜم٤م سم٤مًمٔم٤منر

 ؿ ىمؾ: ٓ، صمؿ ارشح ُم٤م ؿمئ٧م.ُم٤م  ضمٌرٜمل. ي٤م ؿمٞم   ٟم٧م ىمؾ: ٟمٕم اًمِمٞم :

 اًم٤ًمرؾ: ٓ ي٤م ؿمٞم ، سمٓمٌٞمٕم٦م او٤م  ٓ ي٘م٤مشمٚمق  اًمِمٕمقب اإلؾم ُمٞم٦م.

ًمٙمـ نذا نق ٓزم اًم٘مق  اًمذي ٟم٘مٚمرف رٟمٗمي٤ًم، وًميذًمؽ  ٟمي٤م  طميرص    يٙميق   اًمِمٞم :

ضمقاسم٤ًم خمرٍمًا طمرك ُم٤م ٟمدظمؾ ذم ُمر٤من٤مت ٟم ـ ذم همٜمك قمٜمٝم٤م، وميام دام شم٘ميق  أ : 

  ٟمز  ا  ٓ شم٘م٤مشمؾ نذ  اًمِمٕمقب اعمًٚمٛم٦م،  ذًا: يمٞمػ    نذ  اًمدوًم٦م اًمرل  ٙمؿ سمام

يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ اًمرٕمريػ؟ واًمرٕمريػ ص٤مدن ومٞمٝم٤م،  ًمٞمس يمذًمؽ؟ اًمرٕمريػ اًميذي 

ٟم٘مٚمرف ص٤مدن ُمٜمٓمٌؼ قمغم نذ  اًمِمٕمقب، ٕ  اًمذي قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اوٙمي٤مم ٓ  ٙمٛميق  

٤مر، سمنميٕم٦م اإلؾم م،  ذًا: يمٞمػ ٟمقومؼ، ص٤مر ومٞمف ٟم٤مىمض وُمٜم٘مقض، صي٤مر ومٞميف ًمٞميؾ وهني

 ص٤مر ذم طمؼ وسم٤مـمؾ، وم سمد ُمـ اًمرٗمريؼ سمٞمٜمٝمام.

  ٟم٤م  قمر٘مد اًمرٗمريؼ نق ُم٤م ىمٚم٧م ًمؽ رٟمٗم٤ًم.

 ( 00:  46:  30/ 467) اهلدى والنور/

 ( 00:  49:  59/ 467) اهلدى والنور/
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 ايفسم بني داز اإلضالّ ٚداز ايهفس 

 ٚداز احلسب

 ؟ٗمر وسم د اورباإلؾم م وسم د اًمٙماًم١ًما  اًمر٤مزم ُم٤م نق شمٕمريػ سم د  اًم٤ًمرؾ:

 نذ  ُم٠ًمًم٦م اظمرٚمػ ومٞمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ىمدياًم.اًمِمٞم :

وا   قمٚمؿ ٕهني٤م ُمًي٠مًم٦م اضمرٝم٤مديي٦م وًميٞمس قمٚمٞمٝمي٤م  دًمي٦م ٟمٌقيي٦م رص ي٦م  -واًمذي  را  

دار اإلؾميي م نييل اًمرييل يًييٙمٜمٝم٤م وي٘مٓمٜمٝميي٤م اعمًييٚمٛمق   ي  يم ييريرٝمؿ،  -ذم اعمقوييقع 

يميي٤م  ومييٞمٝمؿ سمٕمييض ودار اًمٙمٗميير قمييغم اًمٕمٙمييس ُمييـ ذًمييؽ  ي يٙمييق  ؾمييٙم٤مهن٤م يمٗميي٤مًرا و   

اعمًييٚمٛملم، ودار اوييرب نييل دار اًمٙمٗميير اًمرييل ىمييد  قمٚمييـ اعمًييٚمٛمق  اوييرب قمٚمٞمٝميي٤م 

وطمٞمٜمئيييذ ومييي  بيييقز ًمٚمٛمًيييٚمٛملم    يرٕمييي٤مُمٚمقا ُمٕمٝمييي٤م سميييؾ بييي٥م قمٚميييٞمٝمؿ    ي٘مييي٤مشمٚمقا  نيييؾ 

شمٚمؽ اًمٌ د، و   يدقمقن٤م  مم اإلؾم م طمريك يٕمٓميقا الزيي٦م قميـ ييٍد ونيؿ صي٤مهمرو ، 

ق  اوييي٤ميمؿ ومٞمٝمييي٤م  ٙميييؿ سم٤مإلؾمييي م؛ وم٘ميييد وًميييٞمس ُميييـ رشط اًميييٌ د اإلؾمييي ُمٞم٦م    يٙمييي

ًمٗمٚمًييٓملم اشُمٖمٚميي٥م سمٕمييض اًمييٌ د قمييغم  ُمرنيي٤م يمييام وىمييع ذم ىمييديؿ اًمزُميي٤م  سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمييٌ د 

وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٌٕمض اًميٌ د يمًيقري٤م ُمي  ً، وإرد  وهمػمني٤م طمٞميٜمام طُمٙمٛمي٧م سم٤مإلؾميرٕمامر 

اإلٟمجٚمٞمزي  و اإلومرٟميس، ومٚمؿ خترج شمٚمؽ اًمٌ د قمـ يمقهن٤م سمي ًدا  ؾمي ُمٞم٦م و   يمي٤م  

ا ًمرٚميؽ اًميٌ د ٓ ا و٤ميمؿ نق اًمٙم٤مومر اعمًيرٕمٛمر، وقميغم ذًميؽ وم ٙميؿ اعمًيرٕمٛمر ىمٍمًي

بٕمٚمٝم٤م سم ًدا همػم  ؾم ُمٞم٦م وًمٙمـ قمغم اعمًٚمٛملم يمام نق اًمِم٠م  أ  ذم  ومٖم٤مٟمًير٤م  

   برٛمٕميييقا ًمُٞم رضميييقا نيييذا اعمًيييرٕمٛمر ُميييـ سمييي د اإلؾمييي م طمريييك شمٕميييقد إطمٙمييي٤مم ذم 

رٕمامر اًمٙم٤مومر.نييذا ُميي٤م يٛمٙمييـ ىمقًمييف سميي د اإلؾميي م  ؾميي ُمٞم٦م يمييام يم٤مٟميي٧م ىمٌييؾ همييزو اإلؾميي

 ذم نذا اًم١ًما  .

 (01:58:26( /21أهل احلدوث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 اجلٗاد األنرب ٚاجلٗاد األصػس

ُميي٤مذا قمييـ اًم٘مييق  اعمِمييٝمقر الٝميي٤مد إيمييؼم والٝميي٤مد إصييٖمر صيي ٦م ؾمييٜمد نييذا اًمًيي٤مرؾ: 

 اًم٘مق  واعمٕمٜمك؟

يمؼم ٓ يّم  ُمـ طمٞم٨م  مم الٝم٤مد إُمـ الٝم٤مد إصٖمر رضمٕمٜم٤م طمدي٨م  اًمِمٞم :

ذًمؽ ٕ  ضمٝمي٤مد اًميٜمٗمس و   يمي٤م   ، ؾمٜم٤مد   ُم٤م ُمـ طمٞم٨م ُمٕمٜم٤م  وم   را   يْم٤م ص ٞم ٤مً 

 :طمريييك ىمييي٤م  قمٚمٞميييف اًمّمييي ة واًمًييي م اإلؾمييي مذم دييييـ ضميييدا  ٤مً ن٤مُمييي اً نيييق سمييي  ؿميييؽ  ُمييير

وًمٙميـ وي٤م ٓ خيٗميك قميغم يميؾ ُمًيٚمؿ  ،«اعمج٤مند ُمـ ضم٤مند نقا    شم٤ٌمرح وشمٕمي٤ممم»

 ؾمٌٞمؾ ا  قمز وضميؾ ٓ يًي٤مويف ُميـ طمٞمي٨م ىميقة الٝمي٤مد    ظمروج اإلٟم٤ًم  ًمٚمجٝم٤مد ذم

   ئميييؾ ذم دار  وذم سمٚميييد  وسميييلم  نٚميييف وزوضميييف ُمٝميييام يمييي٤م  صييي٤مو٤م وشم٘مٞمييي٤م وجم٤منيييدا 

ُميـ ظميرج ُميـ سمٚميد  ًمٞمج٤منيد ضمٝمي٤مد ًمٜمٗمًف وم  ي٤ًموي نذا الٝمي٤مد ونيق ذم قم٘مير دار  

ييي َ٘مييي ويميييام يُ  ،ذم ؾميييٌٞمؾ ا  قميييز وضميييؾ  ف ٤ٓم  ذم سمٕميييض اًميييٌ د وىميييد وويييع دُميييف ذم يمٗم 

ض ٟمٗمًييف ًمٚمٛمييقت ُمٌيي٤مرشة ذم ؾمييٌٞمؾ ا  يمٛمييـ ب٤منييد ٟمٗمًييف ر  يًييرقي نييذا اًمييذي قَميي 

وًميذًمؽ  ،ٝم٤مد اًمٕمي٤مم اًميذي ضمي٤مء ذيمير  ذم طميدي٨م اًمرؾميق   قمٚمٞميف اًمّمي ة واًمًي مال

رضمٕمٜمييييي٤م ُميييييـ الٝمييييي٤مد إصيييييٖمر  مم الٝمييييي٤مد »ٓ  ره ُمٕمٜميييييك ذاح اويييييدي٨م صييييي ٞم ٤م 

 .«إيمؼم

 : .. ( 25:  53/ 18) اهلدى والنور /
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 ٗادأْٛاع اجل

: اًم١ًما  ي٘مق  ُمـ  يـ ضم٤مءت نيذ  اًمرٗمّميٞم ت واًمؽمشمٞمٌي٤مت نيؾ نيل ُميـ اًم٤ًمرؾ

وضمٝميييي٤مد  ضمٝميييي٤مد اعمج٤مدًميييي٦م، وضمٝميييي٤مد اعمّميييي٤مسمرة، وضمٝميييي٤مد اعمٗم٤مصييييٚم٦م، :اًمنميييييٕم٦م  م ٓ

 اعم٤ٌمنٚم٦م، وضمٝم٤مد اعم٘م٤مشمٚم٦م؟

شمٗميييٜمـ ذم اًمرٕمٌيييػم ًميييٞمس  ٓ، نيييق يٛمٙميييـ سمٕميييض اًمٜمييي٤مس يزييييدوا قميييغم نيييذ   اًمِميييٞم :

ىمد ضم٤مء قمٜمف  ¢اعمٝمؿ    يّمدن قمٚمٞمٝم٤م الٝم٤مد واًمٜمٌل إىم٤ًمم  ىم٤ًمم  ظمره، و ٟمام 

طمدي ٤م  اصمٜم٤م  يٛمٙمـ    يٕمرؼما اٟمٓم ىم٤ًم ًمٗمٝمؿ نذ  اعمٕم٤مين إو : ىمقًميف قمٚمٞميف اًمّمي ة 

ومٙميييؾ نيييذ  إٟميييقاع ُميييـ الٝمييي٤مدات اًمريييل  «اعمج٤منيييد ُميييـ ضم٤منيييد نيييقا   »واًمًييي م: 

ضم٤منييد ٟم٘مٚمرٝمي٤م قمييـ سمٕمييض اعمٕميي٤مرصيـ اًمٞمييقم نييق شمٗمّمييٞمؾ لٝميي٤مد اًمييٜمٗمس اعمج٤منييد ُمييـ 

ضم٤منيدوا اعمنمييملم سمي٠مُمقاًمٙمؿ »: ¢نقا    شم٤ٌمرح وشمٕمي٤ممم، واويدي٨م أظمير ىمقًميف 

،  ُميييي٤م اعمٗم٤مصييييٚم٦م اعمييييذيمقرة ُمييييـ  ٟمييييقاع الٝميييي٤مد وم٘مييييد شمٙمييييق  «و ٟمٗمًييييٙمؿ و ًمًييييٜمرٙمؿ

ُمنموقم٦م وىمد شمٙميق  هميػم ُمنميوقم٦م ومٝميل سم ٤مضمي٦م  مم شمٗمّميٞمؾ، ٟم يـ ٟمٕمير     سمٕميض 

، ًمٙمييـ  ذا يميي٤مٟمقا ىمّمييدوا ُمييـ يٜمرٛمييق   مم الٝميي٤مد اًمٞمييقم يييدقمق   مم ضمٝميي٤مد اعمٗم٤مصييٚم٦م

سم٤ملٝم٤مد ُمٗم٤مصٚم٦م يٕمٜميل  قمي   اعمٕمي٤مداة ًمٚمٓمقاهمٞمي٧م نيذا طميؼ ًمٙمٜميف يرٓمٚمي٥م اؾميرٕمدادًا 

 ؾمييي ُمٞم٤ًم صييي ٞم ٤ًم ُمرضمٕمييي٦م قمٜميييدٟم٤م يمٚمٛمريييلم اصمٜمريييلم )اًمرّميييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞمييي٦م( سميييدو  شمّميييٗمٞم٦م 

يـ  مم اإلؾمييييي م شمرسمٞمييييي٦م  ؾمييييي ُمٞم٦م ق  قمُ دْ اًمنمييييييٕم٦م وييييي٤م دظميييييؾ ومٞمٝمييييي٤م وسميييييدو  شمرسمٞمييييي٦م اعمَييييي 

ٗم٤مصييٚم٦م، وُمييـ نٜميي٤م وىمٕميي٧م سمٕمييض نجييامت  ؾميي ُمٞم٦م ُمييـ ىمٌييؾ صيي ٞم ٦م ٓ دمييقز اعم

 وُمـ سمٕمد ذم  ظمٓم٤مء يم ػمة ويم ػمة ضمدًا ُم٤م ضمٜمقا ُمٜمٝم٤م  ٓ اًمَّمؼِم اعمر وا  اعمًرٕم٤م .

 (  00: 52: 15/ 581) اهلدى والنور /
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 تضٜٛس ايفٝدٜٛ يف اجلٗاد

قر وسمٞمٌٕم قن٤م روا سم٤مًمٗمٞمديق وسم٤مًمٙم٤مُمػما صق  َّم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمرّمقير ذم  ومٖم٤مٟمًر٤م ، يُ  ُمداظمٚم٦م:

 ُمـ شمّمقير اًميورة؟ دُّ ٕمَ ًمٚمدو ، ومٝمؾ نذا اًمرّمقير يُ 

ًمرريٌٕمـ ؾميٜمـ ُميـ ىميٌٚمٙمؿ ؿميؼمًا سمِميؼم، وذراقمي٤ًم سميذراع، »صدن رؾميق  ا :  اًمِمٞم :

 ، ًم٘مد ىمٚمٜم٤م...)طمّمؾ نٜم٤م اٟم٘مٓم٤مع صقيت(«طمرك ًمق دظمٚمقا ضم ر و٥م ًمدظمٚمرٛمق 

يقضمد ًمداؿ  ُمع ـمٌٞمٕم٦م اًمٙمٗم٤مر واًمٙمٗمر اًمذيـ ٓ يٕمٛمٚمق    قمز وضمؾ، واًمذيـ ٓ

ُميييييـ اعمٜمِميييييٓم٤مت واعمرهمٌييييي٤مت سمٓمرييييييؼ اًميييييقطمل ُمييييي٤م قمٜميييييد اعمًيييييٚمٛملم، وًميييييذًمؽ ومٝميييييؿ 

يًر ًيييٜمق   مم اًمرّمييييقير ويًيييير دُمقٟمف وؾمييييٞمٚم٦م ًمٚمرِميييجٞمع، وإلًمٗميييي٤مت ٟمٔميييير اًمٜميييي٤مس 

وٟم يييق ذًميييؽ، يميييام يٗمٕمٚميييق  ا٤مُمييي٤ًم سميييام يًيييٛمقٟمف سم٤مًمرٛم ٞميييؾ، يٛم ٚميييق  سمٕميييض اًمروايييي٤مت، 

ِميييٕم٥م، ًميييٞمس عميييية ويم ُمٜمييي٤م وميييٞمام يزقمٛميييق  ُميييـ روايييي٤مت ُمقاويييٞمٕمٝم٤م عمّميييٚم ٦م اًم

 اًمِمٕم٥م، ُمـ اًمرواي٤مت اًمرل ا ؾ الٜمس وٟم ق ذًمؽ.

نؿ ذم اًمقاىمع سم ٤مضم٦م عم ؾ نذ  اًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت؛ ٕهنؿ ٓ ىمرر  قمٜمدنؿ وٓ  طم٤مدي٨م 

 ُمـ سم٤مب اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمنٞم٥م، اًمذي يمٚمف ٟم ـ يٖمٜمٞمٜم٤م قمـ    ٟمًٚمؽ ؾمٌٞمؾ ُمـ ىمٌٚمٜم٤م.

يًييييرجدي  وييييػ  مم ذًمييييؽ ؿمييييٞمئ٤ًم رظميييير: اًمٕميييي٤ممل اإلؾميييي ُمل اًمٞمييييقم ُمييييع إؾمييييػ 

اًمٕمٓمييػ ًمْمييٕمٗمف ُمييـ إىمقييي٤مء وًمييق يميي٤مٟمقا  قمييداءنؿ، ونييذا اًمٜمييقع ُمييـ اًمرّمييقير اًمييذي 

ؾميي٠مًم٧م قمٜمييف سم٤مقمر٘ميي٤مدي نييق ُمييـ نييذا اًمٌيي٤مب  يْميي٤ًم، وٓ يٜمٌٖمييل ًمٚمٛمًييٚمؿ  سمييدًا    يٙمييق  

ظم٤موٕم٤ًم  و ذًمٞم ً ًمٖمػم اعمًيٚمٛملم، ومٜمًي٠م  ا  قميز وضميؾ    يٚمٝمٛمٜمي٤م رؿميدٟم٤م و   يقوم٘مٜمي٤م 

   طمٞم٤مشمٜم٤م.وذم يمؾ ؿم١م ¢ٓشم٤ٌمع رشيٕم٦م ٟمٌٞمٜم٤م 

 : .. ( 54. : 6/ 61) اهلدى والنور /
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 تسى اجلاَعات يًذٗاد

سمٕميييض اعمًيييٚمٛملم اًميييذيـ يٓمٚمٌيييق  اًمٕمٚميييؿ ذم ضم٤مُمٕمييي٦م  ؾمييي ُمٞم٦م  ذا يمييي٤م   ُمداظمٚمييي٦م:

الٝم٤مد ومرض قملم قمٚمٞمٝمؿ ومٚمٞمؽميمقا ال٤مُمٕم٤مت وًمٞمذنٌقا  مم الٌٝم٤مت ذم الٝم٤مد  م 

 ُم٤م يٗمٕمٚمقا؟

ؾميييرٕمداد.. نيييذا ٓ يٙمٗميييل وميييٞمٝمؿ نيييذا ؾميييٌؼ اًمٙمييي م سميييف، نيييذا  رييي٤مج  مم ا اًمِميييٞم :

آؾمييرٕمداد اًمٗمييردي  ريي٤مضمقا اؾمييرٕمداد ايي٤مقمل وطمٙمييقُمل؛ ٕ  إؾمييٚم ٦م ُمييـ  يييـ 

شميي٠ميت وإُمييقا  ُمييـ  يييـ دمٌييك، نييذ  ىمْميي٤مي٤م ٓ ي٘مييقم هبيي٤م  ومييراد و ٟمييام الامقميي٦م اًمرييل 

 شمرٝمٞم٠م ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ ا  طم٘م٤ًم، ٟمٕمؿ.

 (  00:  56:  48/   80) اهلدى والنور /  
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 يعامل اإلضالَٞاجلٗاد يف ا

سمًؿ ا  اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، ومٞمف ؾم١ما  ... اًمِم٤ٌمب ذم ًمٌٜم٤م  ؾمق   ؾم٠مًمؽ  ُمداظمٚم٦م:

  ي٤م  ُم٤م ر ي اًمِمٞم  ذم الٝم٤مد؟

 ذم الٝم٤مد ويـ؟ اًمِمٞم :

 طم٤مًمٞم٤ًم ذم .. ُمداظمٚم٦م:

 الٝم٤مد ويـ ذم سمٚمد ُمٕملم يٕمٜمل  م سمّمقرة قم٤مُم٦م؟ اًمِمٞم :

ذم.. نييؾ اًمقاطمييد ... ضميي٤مرز يٕمٜمييل: ذم اًمٌٚمييد ذم ًمٌٜميي٤م   و ذم إرد   و  ُمداظمٚميي٦م:

 يروح  ومٖم٤مٟمًر٤م  ب٤مند  م يٌ٘مك ذم سمٚمد   م يمٞمػ يٙمق  الٝم٤مد؟

 ذا يم٤م  ومٞمف نٜم٤مح ضمٝم٦م ذم ضمٝم٦م اًمٌ د اإلؾم ُمٞم٦م  قمٚمـ ومٞمٝم٤م الٝم٤مد دوم٤مقم٤ًم  اًمِمٞم :

قمـ اإلؾم م ومٝمق ومرض قميلم، وًميذًمؽ ٟم يـ ٟمٗميرن سميلم الٝمي٤مد ذم إومٖمي٤م  والٝمي٤مد 

ٕومٖميييي٤م  ضمٝميييي٤مد  ؾميييي ُمل  وًٓ، صمييييؿ ضمٝميييي٤مد دوميييي٤مع ذم  ُميييي٤ميمـ  ظمييييره؛ ٕ  الٝميييي٤مد ذم ا

ًمٚمٛمٝميي٤مضمؿ اًمٙميي٤مومر صم٤مٟمٞميي٤ًم، ومٜمييره  ٟمييف نٜميي٤مح ومييرض قمييلم،  ُميي٤م ذم ومٚمًييٓملم وم٠مٟميي٧م شمٕميير  

اًمقوع، ُمٙم٤مٟمؽ راوح  مم نق  وسمس، وسمٕمديـ ىمْمٞم٦م ومردي٦م ُم٤م نل ىمْمٞم٦م ا٤مقمٞمي٦م، 

ويمذًمؽ و ٟم٧م  دره ذم سم دح ًمٌٜم٤م   مم رظمر ، وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ِومرن و طمزاب و.. و.. 

ر ، ومٚمٞمس نٜم٤مح ُمٙم٤م  يٕمٚمـ ومٞمف الٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ ا  ُمع إؾميػ اًمِميديد  ٓ  مم رظم

ُمٙميييي٤م  واطمييييد نييييق إومٖميييي٤م ، و ٟميييي٤م  ظمِمييييك ُميييي٤م  ظمِميييي٤م   ٟمييييف ييييي٠ميت يييييقم شمّمييييٌ  اًم٘مْمييييٞم٦م 

إومٖم٤مٟمٞمييي٦م يم٤مًم٘مْميييٞم٦م اًمٗمٚمًيييٓمٞمٜمٞم٦م ا٤مُمييي٤ًم، وًميييذًمؽ  قمر٘ميييد  ٟميييف بييي٥م انرٌييي٤م  اًمٗمرصييي٦م، 

ٞمٝميي٤م، و   يًيي٤مومر يمييؾ ؿميي٤مب واهمرٜميي٤مم اًمييزُمـ ىمٌييؾ    شميي٠ميت نييذ  اعمِمييٙمٚم٦م اًمرييل  ؿمييػم  ًم

ُمًٚمؿ همٞمقر قمغم ديٜمف وُمًرٓمٞمع وٛمؾ اًمً ح، وًمٞمس نٜم٤مح قمقارؼ ؾمٞم٤مؾميٞم٦م وٟم يق 
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ذًمييؽ ويي٤م يًيي٘مط قمٜمييف اًمقاضميي٥م، ومٕمٚمييٞمٝمؿ اٞمٕميي٤ًم    يًيي٤مرقمقا ًمٚمجٝميي٤مد نٜميي٤مح ىمٌييؾ    

 يٖمٚم٥م إومٖم٤مٟمٞمق  قمغم  ُمرنؿ وقمغم سم دنؿ.

 ـمٞم٥م يمٞمػ وٙمـ اًمِم ص  ٟمف ب٤مند ذم سم د ؟ ُمداظمٚم٦م:

 ٙمـ، وٟم ـ ًمٞمش اؾمر ٜمٞمٜم٤م إومٖم٤م  قمـ ؾم٤مرر اًمٌ د؟ُمش و اًمِمٞم :

 (  00:  12: 16/ 138) اهلدى والنور /
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 سهِ َقِتٌ َٔ اعتد٣ ع٢ً َطًِ 

 بايتعرٜب َٔ ايهفاز

ؿميٞم ٜم٤م! اقمريده صمي ث رضمي٤م  ُميـ ُمٚمي٦م اًمٙمٗمي٤مر قميغم ُمًيٚمؿ ؾميٜمل ذم سمٚميد  ُمداظمٚم٦م:

  قمجٛمل.

 وا؟قّ ؿمق ؾَم  اًمِمٞم :

 اقمردوا قمغم رضمؾ. ُمداظمٚم٦م:

 ردوا.اقم اًمِمٞم :

 يف ٟمٕمؿ، وسمد وا سمر٘مٓمٞمع  ـمرا  ضمًؿ اًمرضمؾ ذم ُمٙم٤م  يٕمٜميل سمٕمٞميد قميـ  ُمداظمٚم٦م:

يٕميير  نيي١مٓء اًم  صميي٦م؛ ٕهنييؿ ُمييـ ُمٚميي٦م اًمٙمٗميير، ويٕميير  نييذا  ُمًييٚمؿاًمٜميي٤مس، ومٛميير رضمييؾ 

ُمًيدس، عمي٤م  فاًمرضمؾ اعمًٚمؿ اًمكم سملم يداؿ نق ُمًٚمؿ، اًمرضمؾ ُمًيٚم ، يٕمٜميل: ُمٕمي

ضميييؾ طمريييك وصيييٚم٧م وميييٞمٝمؿ  هنيييؿ ؿمييي٤مومٝمؿ ذم نيييذ  إووييي٤مع، وٓ زاًميييقا ينميييطمقا سم٤مًمر

يًٚم قا رظمير ىمدُميف ُميـ  ي٧م ويْميٕمقا قمٚمٞمٝمي٤م ُمٚمي  طمريك يٕميذسمق   يم ير، ومٝميذا اًمرضميؾ 

ر طمريك رظمير يشء شميرضم  ٙم ي ر نؾ  ٟم٤م  ذا ىمرٚم٧م نذو  نؾ  ٟم٤م رصمؿ قمٜميد ا  اعمٝميؿ ومَ ٙم  ومَ 

قمٜمدي  ين  ٟم٤م  سمد   ىمرٚمٝمؿ ومرٜم٤مو  اعمًدس وىمرؾ اًم  صم٦م،  ُم٤م سم ّمقص نذا اًمرضمؾ 

اًمذي يم٤م  سم٢مييداؿ ًميداؿ ُمي٤مت، ـمٌٕمي٤ًم ُميش ُميـ  صمير اًمرٕميذي٥م، نيؾ اًمكم نق اعمًٚمؿ 

 قمغم نذا اًمرضمؾ اًمذي ىمرؾ اًم  صم٦م اًمٙمٗمرة نؾ قمٚمٞمف  صمؿ؟

 ذا يمييي٤م  ذم نيييذ  اًمّميييقر اًمريييل  ٟمييي٧م سمرٕمرويييٝم٤م سمٛمٕمٜميييك  ٟميييف طمييي٤ميمؿ ٟمٗمًيييف  اًمِميييٞم :

واضمرٝميييد و.. و..  مم رظمييير ، وم٘مريييؾ اًم  صمييي٦م اًمٙمٗمييي٤مر نييي١مٓء اعمٕمريييديـ قميييغم اعمًيييٚمؿ 
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 .ومٚمٞمس قمٚمٞمف  صمؿ

يييي٤م ؿمييٞم ٜم٤م  ذا ضمييي٤مء نييذا اًمرضميييؾ وىمييد اٟمرٝميييقا ُمييـ ىمرٚميييف، نييؾ يٗمٕميييؾ ٟمٗميييس  ُمداظمٚميي٦م:

 اًمٗمٕمٚم٦م؟

 يمٞمػ يٕمٜمل؟ اًمِمٞم :

 يٕمٜمل: ضم٤مء ... ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م نق اًمٗمرن سملم ؾم١ماًمؽ وؾم١ماًمف؟ اًمِمٞم :

 ومٞمف ومرن ومٞمام ... ُمداظمٚم٦م:

 ٓ ُم٤م ومٞمف ومرن.ا ٟم٤م ُم٤م  ؾم٠مًمؽ ذم اًمٗمرن و اًمِمٞم :

ٟميف ررنيؿ يٕمذسمقٟميف قميغم اًمّميقرة اًمريل ذيمرني٤م اًمٗمرن    اًمّمقرة إومم   ُمداظمٚم٦م:

، اًمّمقرة إظمره  هنؿ اٟمرٝمقا ُمـ ىمرٚمف، أ  نق ؾمٞم٘مقم سمدورنذا ُمـ  محدإخ  سمق 

 ٟمٕمؿ؟ او٤ميمؿظمّم٤مرص 

 .او٤ميمؿذم اًمّمقرة إومم ًمٞمس ُمـ اظمرّم٤مص  اًمِمٞم :

ذم اًمّمييقرة إومم نييذا ُمقىمييػ يٕمٜمييل  ضمييؼم قمٚمٞمييف ٓ سمييد ُمٜمييف    يرييدظمؾ  ُمداظمٚميي٦م:

 أ  ي٤ٌمرشوٟمف سمرٕمذيٌف، وم٤مًمّمقرة إظمره اٟمرٝمقا ُمـ ىمرٚمف. ًمٕمٚمف يٜم٘مذ ،

 وا  ؾمٛمٕمٜم٤م نذا اًم١ًما  القاب. اًمِمٞم :

امقم٤مت ًمٞم٧ًم ُمقضمقدة  ٓ  ذا ... ُمداظمٚم٦م:  ً  ي٤م ؿمٞم  اًم

 )اٟم٘مٓم٤مع(

 نق اًمكم ومٝمٛم٧م ُمـ ؾم١ماًمف  ٟمف ٟمرٞمج٦م اًمرٕمذي٥م يم٤م  ُمقشمف. اًمِمٞم :

 سمس سمٕمد ىمرٚمٝمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞم :
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 ٤م ىمرٚمٝمؿ ُم٤مت، يٕمٜمل: ىمرٚمٝمؿ ونق ًم٤ًمشمف ـمٞم٥م اًمرضمؾ نذا.سمٕمد ُم ُمداظمٚم٦م:

 ٓ،  ٟم٤م ومٝمٛم٧م  ٟمف شمٕمذيٌف، شمٕمذي٥م اًم  صم٦م ًمف يم٤م  ؾم٥ٌم ُمقشمف، وم٘مرٚمٝمؿ. اًمِمٞم :

  يف ٟمٕمؿ،  يف ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 وًمٙمـ سمٕمد ُمقت اًمرضمؾ. ُمداظمٚم٦م:

 ٓ ىمٌؾ. ُمداظمٚم٦م:

 اًمِمٞم  سمٞم٘مق . ُمداظمٚم٦م:

،  ٟميي٤م اًمييكم ومٝمٛميي٧م ُمٜمييؽ  ٟمييف ٓ، ٓ،  ٟميي٤م نٞمييؽ ُميي٤م  ىمييق ،  ؾمييٛمع ؿمييق سم٘مييق  اًمِمييٞم :

يي طميييق ، وطَم سمق  ورَش  ذ   ظمييذو  وقَميي  قا ًمييف ُمٚمييي  وُمييدري  يييش  مم رظمييير ، ويميي٤م  ذًميييؽ ٓمُّ

 ؾم٥ٌم ُمقشمف وم٘مرٚمٝمؿ نق.

 ٟميي٤م اًمرٗمّمييٞمؾ نيذا ُميي٤م سمٕميير  يي٤م ؿمييٞم ، اًمييكم  ٟمي٤م سمٕمرومييف  هنييؿ سميد وا نييؿ  ٟمييف  ُمداظمٚمي٦م:

ٜم٤مء سمد  ذم سمٕمد يٕمٜمل: ُم٤م ىمرؾ اًم  صم٦م، ؿم٤م   ٟمف نذا اًمرضمؾ اعمًٚمؿ ُمٞم٧م،  ُم٤م يٕمٜمل  صم

 اًم٘مرؾ ُم٤م يمٜم٧م  قمر   ٟمف نق، نؾ نق يٕمٚمؿ  ٟمف ُم٤مت  و طمل.

طمٞمٜمئذ ي٠ميت نذا اًمٗمرن، وسم٤مًمٜمرٞمج٦م خيرٚميػ اوٙميؿ، وم٤مًمّميقرة إومم ُمي٤م  اًمِمٞم :

سمٞمجقز  ٟمف ي٘مرٚمٝمؿ؛ ٕهنؿ ُم٤م ىمرٚمق ،  ٟم٤م فمٜمٜم٧م  هنؿ ىمرٚمق ، ذم اًمّميقرة نيذ  بيقز ًميف 

  ٟمف اعم٠ًمًم٦م واو ٦م.

 ...ي٤م ؿمٞم  اطمٜم٤م ىم٤مـمٕملم  ُمداظمٚم٦م:

اصؼم ؿمقيف،  ٟمي٧م سمرقاوميؼ قميغم نيذا اًميذي صي    ظميػمًا  ٟميؽ  ٟمي٧م شم٘ميق   اًمِمٞم :

 سم٠م  ىمرٚمف ن١مٓء اًم  صم٦م، ىمٌؾ    يٛمقت اًمرضمؾ سمًٌٌٝمؿ يٙمق  نذا.

 ىمٌؾ    يٛمقت اًمرضمؾ. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 يٕمٜمل: نق ىمرٚمٝمؿ ونؿ يٕمذسمقٟمف ... نذ  اًمّمقرة. ُمداظمٚم٦م:
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 نق ر ه يشء، نذا اًمٌمء ... ُمداظمٚم٦م:

 ٓ شمٕمد اًمٙم م ضم٤موب قمـ ؾم١ما . ِمٞم :اًم

 نق ي٤م ؿمٞم  اطمٜم٤م أ  ًمق شمًٛمع قمـ .. ُمداظمٚم٦م:

ضمي٤موب قميـ اًمًي١ما  ُمي٤م سميدي  ؾميٛمع يشء ٓ  ٟمي٤م وٓ هميػمي، قميؿ سمٞمًي٠مًمؽ  اًمِمٞم :

 نق ؾم١ما  ضم٤موسمف، اًمرضمؾ نذا الري  ًمف طم٤مًم٦م ُمـ طم٤مًمرلم:

 او٤مًم٦م إومم: ُم٤مت سم٥ًٌم شمٕمذيٌٝمؿ وم٘مرٚمٝمؿ ذاح اعمًٚمؿ.

 : ىمرٚمٝمؿ صمؿ ُم٤مت.او٤مًم٦م اًم ٤مٟمٞم٦م

  ي صقرة قمٜمدح ذم اًم١ًما . ُمداظمٚم٦م:

ٓ ي٤م ؿمٞم   ٟم٤م وم٤منؿ  ٟم٤م القاب ُمقضميقد اليقاب  قمٓمٞميؽ  يي٤م  ُمقضميقد؛  ُمداظمٚم٦م:

ٕٟمف ىمٓمٞمٕم٤ًم اًمٌميء ُميـ ضمًيؿ نيذا اإلٟمًي٤م  ٓ يًيرٓمٞمع    يٕميٞمش سميدو  نيذا اًمٌميء، 

 يٕمٜمل: يٛمقت ومقرًا.

 نذ  شمرىمٞمع ... اًمِمٞم :

 ٓ ي٤م ؿمٞم ٜم٤م ... ُمداظمٚم٦م:

 ( 00:  07: 25/   154دى والنور /  ) اهل
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 سٍٛ قٛي٘ تعاىل:  

 )فكاتٌ يف ضبٌٝ اهلل(..

ٓ ﴿ي٘مييق  شمٕميي٤ممم:  قمييقذ سميي٤م  ُمييـ اًمِمييٞمٓم٤م  اًمييرضمٞمؿ:  اًمًيي١ما : ٌِٞمِؾ ا  ِ  وَمَ٘م٤مشمِييْؾ ذِم ؾَميي

يييَؽ  ًَ ٓ  ٟمَْٗم يييُػ  ِ  م قم٤مُمييي٦م  ¢نيييؾ اعم ٤مـمييي٥م ذم نيييذ  أيييي٦م اًمرؾميييق   [88]النسدددل  ﴾شُمَٙمٚم 

 اعمًٚمٛملم؟

ٌيؾ اإلضم٤مسمي٦م قميـ اًمًي١ما   رييد     ًمٗمي٧م اًمٜمٔمير  مم ظمٓمي٠م ؿمي٤مرع،  ٓ ونيق ىم اًمِمٞم :

ىمق  اًم٘م٤مرؾ: ي٘مق  شمٕمي٤ممم:  قميقذ سمي٤م  ُميـ اًمِميٞمٓم٤م  اًميرضمٞمؿ  و سمٕميد ، نيذا ظمٓمي٠م، وُمي٤م 

  ٟم٧م  و  ؾم٤مر همر  ىمٛمر، يمؾ اعمذيٕملم ويمؾ اعمرٙمٚمٛملم ي٘مقًمق  نٙمذا.

 واخلٓم٤ٌمء  يْم٤ًم. ُمداظمٚم٦م:

راد    يًرِمٝمد  و    ي٠ًم : ُم٤مذا شم٘ميق  يي٤م ر ، ب٥م    ي٘مق  اًم٘م٤مرؾ  ذا   اًمِمٞم :

ِ﴿وميي   ذم ىمقًمييف شمٕميي٤ممم:  ٌِٞمِؾ ا   ْؾ ذِم ؾَميي
ٓ ٟم٘مييق : ُميي٤مذا شم٘مييق  ذم  [88]النسددل  ﴾وَمَ٘م٤مشمِيي

ىمقًميييف ا  سمٕميييد  قمييييقذ سمييي٤م  ُميييـ اًمِمييييٞمٓم٤م  اًميييرضمٞمؿ، ُميييي٤م ىمييي٤م  ا : سمٕميييد   قمييييقذ سمييي٤م  ُمييييـ 

ٞمٓم٤م  اًمييرضمٞمؿ، نييذ  اًمِمييٞمٓم٤م  اًمييرضمٞمؿ، وسمٕمْمييٝمؿ ي٘مييق : ىميي٤م  ا :  قمييقذ سميي٤م  ُمييـ اًمِميي

  ؿمٙمؾ و ؿمٙمؾ.

اعمٝمؿ ٓ ؿمؽ    اخلٓم٤مب نق ُمقضمف ًمِم ص اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م، ًمٙمـ ٟم يـ 

 ذا ظمقـم٥م سم٠مُمر قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم خي٤مـمٌق  سمٜمٗمس نيذا اخلٓمي٤مب،  ¢ٟمٕمٚمؿ    اًمٜمٌل 

وسم ٤مصيي٦م ذم ُم ييؾ نييذ  أييي٦م، نييؾ يًييٌؼ  مم ذنييـ  طمييد سم٠مٟمييف قمٚمٞمييف اًمًيي م  ذا ىميي٤م : 

ٌِٞمِؾ ا﴿ ْؾ ذِم ؾَمييي
يٕمٜميييل: وطمييييدح، ُم يييؾ نيييذا اًمًييي١ما  ُمٕم٘مييييق      [88]النسدددل  ﴾  ِوَمَ٘م٤مشمِييي

ـ  قَمَٛمٚمَُؽ ﴿يرقضمف  مم ُم ؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  يْم٧َم ًَمٞمَْ ٌََٓم ـْ  رَْشَ ٕ  اًمنميح ُمي٤م  [9:]الزمر ﴾ًَمِئ
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نق قمٛمؾ اضمرامقمل وشمٕم٤موين، و ٟمام نق يشء ُمرٕمٚمؼ سم٘مٚم٥م يمؾ ُمٙمٚمػ، وم٢مذا ىم٤م  ا  

يْم٧َم ﴿قمز وضمؾ:  ـْ َ رْشَ
٧َم ﴿خم٤مـم٤ًٌم اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م  [9:]الزمر ﴾ًَمئِ يمْي ـْ َ رْشَ

ئِ ًمَي

ـَ  ـ  ُِم ـ  قَمَٛمُٚمَؽ َوًَمرَُٙمقَٟم ـَ  ًَمٞمَْ ٌََٓم ي نٜمي٤م وٙميـ    ي٘مي٤م  ُم يؾ نيذا  [9:]الزمر ﴾اخْلَي٤مِهِ

ي٤م شمره نذا اخلٓم٤مب اعمقضمف ًمٚمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م يقضميف  مم يميؾ وميرد ُميـ  اًم١ًما :

  ومراد إُم٦م  م ٓ؟

ٟم٤م ٟم٘مق : سم  ؿمؽ،  ذا يم٤م  ا  قميز وضميؾ خي٤مـمي٥م ٟمٌٞميف سم٤مًمٜم٦ًٌم ًممي٦م اًمرل شمٚمقو٤م  

اعمٕمّمقم ًمٞمس قمـ اًمنمح وم٘مط، سمؾ قمـ يمؾ اًمذٟمقب، خي٤مـمٌف سم٘مقًميف، ونيذا اًمققمٞميد 

ـ  قَمَٛمُٚميييييَؽ ﴿اًمِميييييديد:  ٌََٓم ٧َم ًَمٞمَْ ييييي يْمييييي ـْ َ رْشَ
ئِ ومٛميييييـ سمييييي٤مب  ومم قم٤مُميييييؾ  [9:]الزمدددددر ﴾ًَمييييي

 اعمًٚمٛملم.

ٌِٞمِؾ ا  ِ﴿ ُمييي٤م ىمقًميييف:  ومييي  يٛمٙميييـ    يٙميييق  ُم٘م٤مشمٚمريييف قمٚمٞميييف  [88]النسدددل  ﴾وَمَ٘م٤مشمِيييْؾ ذِم ؾَمييي

اًمًييي م ذم ؾميييٌٞمؾ ا   ٓ وُمٕميييف اٝميييقر اعمًيييٚمٛملم، سم٤مإلوييي٤موم٦م  مم نيييذ  اعم طمٔمييي٦م 

اًمريييل ي٘مرْميييٞمٝم٤م اًمٕمٛميييؾ الٝميييي٤مدي نيييق ُمييي٤م ىمٚمٜمييي٤م  رٟمٗميييي٤ًم:    اخلٓمييي٤مب اًميييذي يقضمييييف  مم 

اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمًي م نيق ظمٓمي٤مب لٛمٞميع إُمي٦م، سميؾ ىميد ذيميروا ذم قمٚميؿ إصيق     

 مم وميييرد ُميييـ  وميييراد إُمييي٦م يِميييٛمؾ يميييؾ وميييرد ُميييـ  وميييراد إُمييي٦م، ىمييي٤م   اخلٓمييي٤مب اعمقضميييف

 «قمييـ ظمي٤مشمؿ اًمييذن٥م ¢هنيي٤مين رؾميق  ا  »:  ن ـم٤مًمي٥مسمييـ  قميكماًمّمي ٤من ُمي  ً ونييق 

ٓ ي٘ميق  ىم٤مرييؾ: نييذا اًمٜمٝمييل خميرص سمٕمييكم ر  ا  قمٜمييف، ٕ  اخلٓميي٤مب اعمقضمييف  مم 

وإطميييره    وميييرد ُميييـ  وميييراد إُمييي٦م  ُمقضميييف  مم يميييؾ وميييرد ُميييـ  وميييراد إُمييي٦م، ومٌييي٤مٕومم 

ِ﴿يٙميييق  ُم يييؾ نيييذا اخلٓمييي٤مب  ٌِٞمِؾ ا   ْؾ ذِم ؾَمييي
   يٙميييق  اخلٓمييي٤مب  [88]النسدددل  ﴾وَمَ٘م٤مشمِييي

 ُمقضمف ًمٚمرؾمق  واًمذيـ ؾمٞمج٤مند ُمٕمٝمؿ اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م ونؿ اعمًٚمٛمق .

اعم ٤مـم٥م ومٞمف اعمًيٚمٛمق  ا٤مقمي٦م، وٕوميراد يمٛمًيٚمٛملم، يٕمٜميل: ُمي٤م وميٞمش  اًم١ًما :

 ا٤مقم٦م  ؾم ُمٞم٦م؟

 رح ا  ومٞمؽ.نذا ؾم١ما  رظمر سم٤م اًمِمٞم :

اًمًيييييي٤مرؾ: سم ّمييييييقص...  ومييييييراد ُمٙمٚمٗمييييييلم ومييييييراده،  م ُمييييييـ  يييييي٧م فمييييييؾ ا٤مقميييييي٦م 
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  ؾم ُمٞم٦م؟

ٓ، ُميييق ُمٙمٚمٗميييلم وميييراده، نيييذا سم ييي٨م صمييي٤مين، بييي٥م    يٙميييق  الٝمييي٤مد ذم  اًمِميييٞم :

ؾمييٌٞمؾ ا  نييق  يي٧م راييي٦م  ؾميي ُمٞم٦م نيي٤م  ُمييػم ونيي٤م ٟمٔميي٤مم، ونييذا اًمٜمٔميي٤مم ٓ خيييرج قمييـ 

اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م، وًمٙمـ نٜم٤م يشء ونق داررة اإلؾم م وقمـ ٟمٔم٤مم اإلؾم م اًم ٤مسم٧م ذم 

الٝم٤مد يٜم٘مًؿ  مم ىمًٛملم: ضمٝم٤مد ًمٜم٘مؾ اًمدقمقة وضمٝم٤مد ًمٚمدوم٤مع قمـ اًميٜمٗمس، وم٤ملٝمي٤مد 

ذم ؾمٌٞمؾ اًمدوم٤مع قمـ اًمٜمٗمس يمؾ ومرد طمٞمٜمذاح ُمٙمٚمػ    ي٘م٤مشمؾ سمام يًيرٓمٞمع ُميـ ىميقة، 

 ُميييي٤م الٝميييي٤مد اًمييييذي يٜمٌٖمييييل    يٙمييييق  يمقؾمييييٞمٚم٦م ًمٜم٘مييييؾ دقمييييقة اإلؾميييي م  مم ُمييييـ طمييييق  

 بقز  ٓ    يٙمق   ٧م راي٦م  ؾم ُمٞم٦م، ون٤م  ُمػم وُم٤ٌميع، ومٚمٙمؾ اعمًٚمٛملم ومٝمذا ٓ

يمييام ي٘ميي٤م : ًمٙمييؾ ُمٙميي٤م  ضميييقاب،  ذا نقاٜميي٤م ذم قم٘ميير دارٟميي٤م،  ذا نييقضمؿ اًمرضميييؾ ذم 

ُمر قم٘ميير دار   ٓ يييداومع؟ و ذا نقايي٧م اًمٌٚمييدة يييداومع، ُميي٤م ٟمٜمرٔميير نٜميي٤م اًمرٜمٔمييٞمؿ اًمييذي ييي٠م

، ونيذا بي٥م اًمرٗمرييؼ و  ويٜمٔمؿ واٞمو وو..  ًم سمف اإلؾم م ونق  ب٤مد ىم٤مرد ُم١ًم

سمييلم الٝميي٤مد اًمييذي نييق ذم ؾمييٌٞمؾ اًمييدوم٤مع، وسمييلم الٝميي٤مد اًمييذي يييراد سمييف شمٜمِمييٞمط طمريميي٦م 

اًميييدقمقة اإلؾمييي ُمٞم٦م، واويييد ُميييـ إقميييداء اًميييذيـ ي٘مٗميييق  طمجييير قم يييرة ذم ؾميييٌٞمؾ ٟمنمييي 

 اًمدقمقة اإلؾم ُمٞم٦م.

 (00: 57: 35/ 700) انده واًمٜمقر / 
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 َدزع يف ضاس١ اجلٗاد

قميـ طم٤مضمريف،  اً قز  ظمذ اًمراشم٥م سم٤ملٝم٤مد طمرك ًمق يمي٤م  زاريدؾم١ما  رظمر: نؾ ب ُمداظمٚم٦م:

وُم٤م يٕمٜمل ُم ً   ٟم٤م  قمٛمؾ ُم ً  يمٛميدرس ذم ؾمي٤مطم٦م الٝمي٤مد ويٕمٓميقين راشمي٥م 

قمغم نذا اًمٕمٛميؾ طمريك ُمي ً   رص  قميغم قمي٤مرٚمرل  و  رص  يٕمٜميل:  شميزوج 

ومٝمييؾ بييقز  ظمييذ اًمراشميي٥م  و  شمٙمييؾ قمٚمٞمييف ًمٙمييل  شمييزوج،  و  ذا يميي٤م  ُميي ً   ٟميي٤م 

 روسمٞم٦م ويٕمٓمق   رسمٕم٦م رٓ  نؾ إظمذ اًمٙم ػم يّمٚم     يٙمٗمٞمٜمل ُم  ً  ًمٗملم

  دظمر ؟

 ذا يم٤م  اعمٕمٓمك ًمؽ ًمٞمس ًمرؿمقة  و ًٓمرامس ظمي٤مص  و ًمقاؾميٓم٦م، و ٟميام  اًمِمٞم :

وًملم اًم٘ميي٤مرٛملم قمٚمٞمييؽ  و قمييغم  ُم ٤مًمييؽ، وم ٞمٜمئييذ ٟم٘مييق  ١منييق شم٘مييدير ُمييـ اًمرؤؾميي٤مء اعمًيي

اًمّميي ة  ذم قمٛميير سمييـ اخلٓميي٤مب طمٞمييٜمام يم٤مٟميي٧م شم٠مشمٞمييف قمٚمٞمييف ¢ًمييؽ يمييام ىميي٤م  رؾمييق  ا  

واًمً م اًمٖمٜم٤مرؿ ومٞم٘مًٛمٝم٤م سملم  ص ٤مسمف، ومٙم٤م  خيص قمٛمر سمٌميء ُمٜمٝمي٤م ومٞم٘ميق  قمٛمير: 

ي٤م رؾمق  ا   قمٓمف ُمـ نق  طمؼ سمف ُمٜمل ومام يٙمق  ُمـ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمً م  ٓ    ي٘مق  

ي٤م قمٛمر ُم٤م  شم٤مح ُمـ ُم٤م  وٟمٗمًؽ همػم ُمنموم٦م  ًمٞميف وم يذ  واقًميف، ومي٢مٟمام نيق رزن »ًمف: 

 .«ؾم٤مىمف ا   ًمٞمؽ

ذا ُمٕمٜمك القاب واو  ضمدًا  ٟمف سم٤مًمنموط اًم٤ًمسم٘م٦م طم   ًمؽ، صميؿ وم٢مذا قمروم٧م ن

 ذا يميي٤م  ُميي٤م  قمٓميي٤م  ُمييـ اعميي٤م  نييق  يم يير ويي٤م  ر٤مضمييف طمرييك وًمييق يمٜميي٧م ُمرزوضميي٤ًم، ورب 

ذم سمٕمييض اًمرواييي٤مت اًمّميي ٞم ٦م ذم طمييدي٨م  ¢قم٤مرٚميي٦م وم٤ٌمؾمييرٓم٤مقمرؽ يمييام ىميي٤م  اًمٜمٌييل 

 .«اقًمف وشمّمدن سمف»قمٛمر اًم٤ًمسمؼ: 
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ٖمٚمف ًمرٙمرًي٥م سميف  ضميقرًا ُمي٤م يمٜمي٧م ًمريرٛمٙمـ وم٠مٟم٧م طمٞمٜمئذ نذا اعم٤م  شمًيرٓمٞمع    شمًير

 ُمٜمٝم٤م ًمق مل يردح نذا اعم٤م .

 ًمٙمـ ادظم٤مر  بقز ذم اًمٌٞم٧م؟ ُمداظمٚم٦م:

 ي ُم٤م  يدظمر وسم ٤مص٦م يمام ىمٚم٧م:  ذا يم٤م  اًم٘مٞميد ٓ ييزا  ىمي٤مراًم ُميـ  ضميؾ  اًمِمٞم :

اًمزواج، ومٝمذا ذم ؾمٌٞمؾ ا ، صمؿ  قمقد وم٠مىمق  طمرك ًمق يمٜم٧م ُمرزوضم٤ًم طمٞمٜمئذ نذا اعمي٤م  

 ضم٧م زيم٤مشمف ذم يمؾ ؾمٜم٦م ومٝمق ضم٤مرز.اعمدظمر     ظمر

 (  00: 16: 26/ 344) اهلدى والنور /
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 ضًب األعدا٤ يف اجلٗاد

نييييؾ بييييقز ؾمييييٚم٥م  ُمييييقا  اًمٞمٝمييييقد سم٤مقمرٌيييي٤مرنؿ حميييي٤مرسملم ؟ وُميييي٤م نييييق الٝميييي٤مد اًمًيييي٤مرؾ: 

 اًمنمقمل؟ 

يرقنؿ يم ػم ُمـ اًمٜم٤مس     ُمقا  اعم ٤مرسملم و قمراوٝمؿ  ؾ ًمٚمٛمًيٚمٛملم  اًمِمٞم :

قز ًمٚمٛمًٚمؿ    يًٓمق قميغم ُمي٤م  اًمٙمي٤مومر اعم ي٤مرب  و قميغم طِم ً ُمٓمٚم٘م٤ًم سم ٞم٨م  ٟمف ب

قمروييف يمييٞمٗمام اشمٗمييؼ ًمييف وؿميي٤مء، وإُميير ًمييٞمس يمييذًمؽ ٕ   ي ُميي٤م  ي٘مييع ذم يييد   و  ي 

و  قمٜميف واًميذي ١م ؾمػم ؾمقاء يم٤م  ذيمر  و  ٟم ك ومٕمٚمٞمف  ٟمف يًٚمؿ ذًميؽ يمٚميف ًمألُميػم اعمًي

قمٚمٞمٝميي٤م  ي٘م٤مشمييؾ نييق ُمٕمييف، صمييؿ نييذا إُمييػم اعمٗمييروض ومٞمييف  ٟمييف يييقزع اًمٖمٜميي٤مرؿ اًمرييل طمّمييؾ

 ضمٜمد  طم٥ًم اًمر٘مًٞمؿ اًمنمقمل.

وًميييذًمؽ وم ٞميييٜمام يييي٠ميت ؾمييي١ما :  ٓ بيييقز اًمٞميييقم ؾميييٚم٥م  ُميييقا  اًمٞمٝميييقد سم٤مقمرٌييي٤مرنؿ 

حميييي٤مرسملم وحمرٚمييييلم ًمييييٌ د اإلؾميييي م؟ ٟم٘مييييق : ٓ، ٓ بييييقز سميييي٤معمٕمٜمك اًمييييذي يرٌيييي٤مدر 

ًمٚمذنـ،    واطمد ؾمٓم٤مًمف ُم   قمغم سمٜم٧م اقدي٦م ومٝمق ي٠مظمذن٤م ضم٤مري٦م ًمف، ًمٞمس يميذًمؽ 

٦م  و سميي٠مظمره ومٝمييق يًييٚمٌف ُمييـ ذاح اًمٞمٝمييقدي ٕٟمييف حميي٤مرب ًمييٞمس  و صي  ًمييف ُميي٤م  سمٓمري٘ميي

إُمر يمذًمؽ، نيذا وذاح ُيًيٚم ؿ ًمٚم٘م٤مريد اًميذي يًيقن اليٞمش ًم٘مري٤م  اًمٙمٗمي٤مر،  ييـ نيذا 

اًم٘م٤مريييد اًمٞميييقم؟ اًمٞميييقم ٓ يقضميييد ضمٝمييي٤مد سمييي٤معمٕمٜمك اًمنميييقمل ذم ومٚمًيييٓملم سم ٞمييي٨م شمؽمشمييي٥م 

دُ قمٚمٞمف إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمـ ُم يؾ ىمقًميف شمٕمي٤ممم: ﴿ ٤م َُمٜممي٤م سَمٕمْي ٤م ومِيَداءً  وَم٢مُِم ي ، [8]محمد  ﴾ َو ُِم ي

  و ُم ؾ ُم   إه  و آؾمؽمىم٤من. قمروم٧م القاب؟

 .: ٟمٕمؿ، ضمزاح ا  ظمػماً اًم٤ًمرؾ

 : ي٤م ؿمٞم ، ذم  ومٖم٤مٟمًر٤م  ُمٕمرو ، ٟمٗمس اًمٌمء اًم٘م٤مرد؟ؾم٤مرؾ رظمر
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 ي ٟمٕمؿ، ًمٙمـ وا  ُم٤م  دري نؾ شمٓمٌؼ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م نٜم٤مح ونذا ُمـ  اًمِمٞم :

قمغم  ٟمف ٓ بيقز اًم٘مٞمي٤مم سمجٝمي٤مد رشقميل  ٓ سمٕميد  ل دومٕم٤مً إُمقر اًمرل  ٗمزين وشمدومٕمٜم

   اٝميييد ًميييف سمٙميييؾ اًمقؾمييي٤مرؾ اعمنميييوقم٦م ُمٜمٝمييي٤م    ُميييـ يرييييد    ي٘ميييقم هبيييذا الٝمييي٤مد    

 ٦م اًمنمقمٞم٦م.ٝمَ ضْم ٝمق  الٝم٤مد اًمقِ ضم  قَ يٙمق  قمٜمد  نٞمئ٦م ُمـ  نؾ اًمٕمٚمؿ يُ 

ومييييي٤مٔ  ُمييييي   ًمٜمييييي٠ميت اعمًييييي٠مًم٦م ُميييييـ  ىميييييرب ـمرييييييؼ: اًمٖمٜمييييي٤مرؿ اًمريييييل يًيييييرقمم قمٚمٞمٝمييييي٤م 

ندو  إومٖم٤م  نؾ شم٘مًؿ قمغم اعمج٤منديـ يمٚمٝمؿ؟  م شم٘مًؿ وم٘ميط قميغم اًمٗمرىمي٦م اعمج٤م

 و اًمنييي٦م اًمريييل نيييل اؾمييرقًم٧م قميييغم نيييذ ؟ سمٞمييٜمام نٜمييي٤مح هايييي٤م  ظمييره نيييؿ ضمٝمييي٤مد ذم 

ضمٌٝم٤مت  ظمره نؿ ٟمّمٞم٥م ُمـ ذًمؽ  و ُمـ شمٚمؽ اعمٖم٤مٟمؿ. ُم٤م  دره نؾ يٓمٌؼ نذا  م 

  طمقًمف يم ػمًا ويم ػمًا ٓ؟ وًمذًمؽ وم٤ملٝم٤مد اًمذي يٜمِمد  يم ػم ُمـ اإلؾم ُمٞملم ويدٟمدٟمق

 ضمدًا، يرٓمٚم٥م اعمٕمروم٦م سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اعمرٕمٚم٘م٦م سم٤ملٝم٤مد.

يٕمٜميييك ُمييي   اًمٞميييقم عمييي٤م دمقًمٜمييي٤م شمٚميييؽ القًمييي٦م ذم اًمًيييٕمقدي٦م ورم اًميييدُم٤مم اعمٜمٓم٘مييي٦م 

اًمنميييييىمٞم٦م، ؾمييييي٠مًمٜمل سمٕمْميييييٝمؿ     ُم٤مُميييييف  ضمييييي٤مزة ومٝميييييق يرييييييد    يًيييييرٖمٚمٝم٤م ًمٞميييييذن٥م  مم 

د ذم ؾمييٌٞمؾ ا  ًمييٞمس ٟمزنيي٦م وًمييٞمس  ومٖم٤مٟمًيير٤م  وب٤منييد ذم ؾمييٌٞمؾ ا ، ىمٚميي٧م ًمييف: الٝميي٤م

ظميييػم  سم ٞمييي٨م    ب٤منيييد ؿميييٝمر ؿميييٝمريـ وشمرضميييع  دراضميييؽ  مم  نٚميييؽ، ٓ، بييي٥م    

 شمًٚمؿ ىمٞم٤مدة  ُمرح ًمررٞمس الٞمش صمؿ نق    ؾمٛم  ًمؽ سم٤مًمٕمقدة شمٕمقد و ٓ وم .

ؿمييٝمر ؿمييٝمريـ صمييؿ  ش!!  فًميي اًمٞمييقم، صيي٤مر اًم٘مْمييٞم٦م ىمْمييٞم٦م اظمرٞم٤مرييي٦م سمييػموح سمٞم٘ميضيي

سمييػموح سمٞم٘مْمييٞمٝم٤م صمييؿ سمػمضمييع نييق دا نييق الٝميي٤مد، ًمييف ومرصيي٦م صم٤مٟمٞميي٦م ك سمػمضمييع. سمٕمييلم سمًييرٜم

 واًم٥ًٌم  ٟمف ُم٤م ذم شمٜمٔمٞمؿ يمام يٜمٌٖمل.
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 تازى يًضال٠ ُقتٌ يف  

 ضاسات اجلٗاد

ذيمرشمؿ ... سم٠م  سمٕمض اًمذيـ ي٘م٤مشمٚمق  وي٘مقًمق  سم٠مٟمٜم٤م ٟم٘م٤مشمؾ ذم ؾمٌٞمؾ ا  ٓ  اًم١ًما :

ًمف يّمٚمق ، ومٝمٜم٤م يٕمرض ؾم١ما : ونق  ذا يم٤م  نٜم٤مح ضمٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ ا   ٧م راي٦م ٓ  

 ٓ ا ، وظمييرج اعمًييٚمٛمق  ُمٚمٌييلم داقمييل الٝميي٤مد، ويميي٤م  ُمييٜمٝمؿ ُمييـ ٓ يّمييكم، ويميي٤م  

 ييرص قمييغم ٟمٞمييؾ اًمِمييٝم٤مدة، و راد سم٘مر٤مًمييف  و سمجٝميي٤مد   قميي ء يمٚمٛميي٦م ا ، ويمريي٥م ًمييف    

ي٘مريؾ ذم نيذ  اعمٕمريمي٦م، ونيق ُمرقضميف إلقمي ء يمٚمٛمي٦م ا  وًمٙمٜميف ٓ يّميكم، وميامذا ي٘ميي٤م  

 ومٞمف؟

يمييييام نييييق ُمٕمٚمييييقم ًمييييده الٛمٞمييييع، ومٕمٚمييييامء  ي٘ميييي٤م  ومٞمييييف:    شمٕميييير  اًمّميييي ة اًمِمييييٞم :

اعمًٚمٛملم ُم٤م سملم ُمٙمٗمر ًمف خمرج ًمف قمـ اعمٚم٦م، وُم٤م سملم ُمٗمًيؼ ًميف خيِميك    يٛميقت 

قمغم همػم اعمٚم٦م، ومٛم ؾ نذا ٓ  شمّمقر  يٙمق  جم٤منيدًا، ٕٟمٜميل ٓ  شمّميقر  ٟمًي٤مٟم٤ًم ُم ي٤م  

د ُم٤مدي واو  ضمدًا،  ٟم٤ًمٟم٤ًم  ذا ىمٞمؾ ًمف: اومٕمؾ ارومع نذا اًمقز  اخلٗمٞمػ ي٘مق :  ٟم٤م  ري

    رومع ُم٤م نق  صم٘مؾ ُمٜمف، وومقن ـم٤مىم٦م اإلٟم٤ًم  اًمٕم٤مدي، نذا ٓ يّمدن، نذا ي٘م٤م  ًمف: 

ارومع نذا اًمقز  اخلٗمٞمػ ًمٜم١مُمـ ُم٘مدُم٤ًم سم٠مٟمؽ ىمد شمًرٓمٞمع    شمرومع اًمقز  اًم ٘مٞمؾ، وم  

يٛمٙمٜمٜم٤م    ٟمرّمقر ُمًٚماًم قم٤مش ُم٤م ؿم٤مء ا  دنرًا ـمقي ً  و ىمّميػمًا،  ىميؾ يشء  دريمريف 

اعمٕمريمييي٦م، صميييؿ نيييق ٓ يّميييكم، يمٞميييػ يٙميييق  نيييذا  اًمّميييٚمقات اخلٛميييس ونيييق ذم  رض

جم٤مندًا ذم ؾمٌٞمؾ ا  ونق ٓ ب٤مند نقا  ذم ـم٤مقم٦م ا  وميٞمام نيق  نيق  قميغم اًميٜمٗمس 

٤مرة سم٤مًمًقء ُمـ    يْمع يمام ي٘م٤م  ذم سمٕمض اًمٌ د دُمف قمغم يمٗمف، وًمذًمؽ وم٠مٟم٤م ٓ إُم  

،  شمّمييييقر ُمييييـ يميييي٤م  فميييي٤منرًا ذم شمريمييييف ًمٚمّميييي ة    يٙمييييق  جم٤منييييدًا طم٘ميييي٤ًم ذم ؾمييييٌٞمؾ ا 
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يٖمٗميير ًمٚمٛمج٤منييد يمييؾ ذٟميي٥م  ٓ »ي٘مييق :  ¢وييدا  ٓ برٛمٕميي٤م   سمييدًا، و ذا يميي٤م  اًمٜمٌييل 

واًمييديـ ًمييف  طمٙميي٤مم ذم سمٕمييض إطمييقا  ي١مدايي٤م رسمٜميي٤م قمٜمييف، ومٙمٞمييػ يٙمييق  طميي٤م   «اًمييديـ

ذم ُمقويقع رظمير    ي٘ميق :  ¢نذا اًمذي يؽمح اًمّم ة وا  قمز وضمؾ ىميد  نيؿ ٟمٌٞميف 

جم٤مند طم٘م٤ًم ذم ؾمٌٞمؾ ا  وُم٘م٤مسمؾ  وديـ ا   طمؼ    ي٘م٣م، ًمذًمؽ ٓ  شمّمقر وضمقد

 ر.قّ َّم رَ نذا  ٟمف شم٤مرح ًمٚمّم ة  ، نذا  ُمر ٓ يُ 

 ( 01:  01:  12/ 466) اهلدى والنور/

 

 قتاٍ َاْعٞ ايصنا٠

ب سميي٤مب ق  وا   قمٚمييؿ سَميي  اًٌم يي٤مريييي٤م ؿمييٞم  سمييس  ريييد    شمنمييح زم ىمْمييٞم٦م  ُمداظمٚميي٦م:

يي ٗمَ ٤مع اًمزيميي٤مة، يمٞمييػ شمُ ٜمّيي اًمييردة قمٜمييدُم٤م ىم٤مشمييؾ ُمُ  ٞم  سم ٙمييؿ  هنييؿ شمريمييقا اًمزيميي٤مة  نييذا ييي٤م ؿميين 

 ٞم٧م: طمرب اًمردة؟ٛم  ، وؾُم  سمق سمٙمر اًمّمديؼىم٤مشمٚمٝمؿ 

اًمرٗمًيييػم سمييي٤مرح ا  ومٞميييؽ  ٟمييي٧م ؾميييرجٞمٌٜمل قمٜميييف، يمٞميييػ شمٗمنييي ىمريييؾ اًميييزاين  اًمِميييٞم :

 اعم ّمـ؟ ُم٤مًمٙمؿ ٓ  شمٜمٓم٘مق ، يمٞمػ شمٗمن ي٤م  ظمل.

 طمدًا. ُمداظمٚم٦م:

ّميٞم٤مم ي٘م٤مشميؾ،  ذًا: اًمذي يٛمٜمع اًمّم ة ي٘م٤مشميؾ، يٛمٜميع اًمزيمي٤مة ي٘م٤مشميؾ، يٛمٜميع اًم اًمِمٞم :

٘م٤مشمٚمييي٦م وسميييلم اًمٙمٗمييير، ٓ شمييي زم سميييلم ُم٘م٤مشمٚمييي٦م ىميييقم وسميييلم يميييقهنؿ اعماعمٝميييؿ ٓ شميييرسمط سميييلم 

ـَ ﴿ُمرشميييييديـ، و يميييييؼم يشء قمٜميييييدح ُمِميييييٙمٚم٦م اًمًييييي٤مقم٦م:  اعْمُييييي١ْمُِمٜملَِم اىْمرَرَُٚميييييقا  َو ِْ  ـم٤َمرَِٗمَرييييي٤مِ  ُِمييييي

ظُْميييَره وَمَ٘مييي٤مشمِٚمُقا  اًم رِيييل شمٌَِْٖميييل طَمر يييك شَمِٗميييلَء  مَِم  َُْميييِر وَم٠مَْصيييٚمُِ قا سمَْٞميييٜمَُٝماَم وَمييي٢مِْ  سمََٖمييي٧ْم  طِْميييَداُ ٤َم قَميييغَم ٕا

 .ىم٤مشمٚمقا اًمرل شمٌٖمل ٕهن٤م يمٗمرت؟ ٕهن٤م سمٖم٧م [9]الحجرات ﴾ا  ِ

 وًمٙمـ ... ُمداظمٚم٦م:
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وَمَ٘م٤مشمِٚمُقا اًم رِل شمٌَِْٖمل طَمر يك شَمِٗميلَء  مَِم  َُْميِر ﴿اؾم ٌٝم٤م ُمـ ىم٤مُمقؾمؽ،  «وًمٙمـ»نذ   اًمِمٞم :

لم ٓ ٟمًييييرٚمزم ُمييييـ جمييييرد اعم٘م٤مشمٚميييي٦م    ُم٘م٤مشمٚميييي٦م ـم٤مرٗميييي٦م ُمييييـ اعمًييييٚمٛم [9]الحجددددرات ﴾ا  ِ

ن١مٓء اعمًٚمٛملم يمٗم٤مر ُمرشمديـ خمٚمدو  ذم اًمٜم٤مر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ٓ ٟمًيرٚمزم نيذا، أ  

 وًمئيييؽ اًمٜمييي٤مس اًميييذيـ اُمرٜمٕميييقا ُميييـ اًمزيمييي٤مة، نيييذ  اعم٘م٤مشمٚمييي٦م ٓ شمٕمٜميييل  ٟميييف  سمٙميييرىم٤مشميييؾ  سميييق 

 ىم٤مشمٚمٝمؿ قمغم  ؾم٤مس  هنؿ ُمرشمديـ قمـ دييٜمٝمؿ سمٛمجيرد اُمرٜمي٤مقمٝمؿ ُميـ  داء اًمزيمي٤مة، أ 

 ٓ شمٕمٚمؿ    نٜم٤مح  همٜمٞم٤مء يم ػمو   ص ٤مب ُم ييلم وٚمٞمٜمي٦م  ذا صي  اًمرٕمٌيػم ٓ يي١مدو  

 زيم٤مو٤م؟  ٓ شمٕمٚمؿ؟ نؾ شم٘مق : ن١مٓء يمٗم٤مر ُمرشمدو  قمـ ديٜمٝمؿ؟ 

 ٓ. ُمداظمٚم٦م:

ٓ، وم٢مذًا: ًمق يم٤م  أ  دوًم٦م ُمًٚمٛم٦م ؾمرٕمٞمد دوًم٦م اخل وم٦م اًمراؿميدة و وني٤م  اًمِمٞم :

ٜمٕمييلم ُمييـ  داء اًمزيميي٤مة،  ذًا: ااييع أ  ذم  ي: ؾمييٞم٘م٤مشمؾ نيي١مٓء اعمٛمر  سمييق سمٙميير اًمّمييديؼ

ذنٜميييؽ ي٘مييي٤مشمٚمق  ٕهنيييؿ اُمرٜمٕميييقا ُميييـ اًمزيمييي٤مة، وٓ ي٘مييي٤مشمٚمق   هنيييؿ ُمرشميييدو  قميييـ دييييٜمٝمؿ 

ٕٟمؽ ُم٤م طمٙمٛم٧م    شم٤مرح اًمزيم٤مة ُمرشمد قميـ ديٜميف، ومي٢مذًا: ٓ شمي زم سميلم ُم٘م٤مشمٚمي٦م اخلٚمٞمٗمي٦م 

د ٓ ًم٘مقم  هنيؿ ىمقشمٚميقا ٕهنيؿ ُمرشميدو ، و ٟميام  قميقد ٕىميق : ىميد يٙمقٟميق  ُمرشميديـ وىمي

يٙمقٟمق   ٟم٤م ُمي٤م  ىميق  ىميد واطميدة،  ىميق  اصمٜمريلم، ىميد يٙمقٟميق  ُمرشميديـ وىميد ٓ يٙمقٟميق  

ُمرشمييديـ، و شمٌٕمٝميي٤م سم٘مييد صم٤مًم يي٦م، ىمييد يٙميييق  سمٕمْمييٝمؿ ُمرشمييدًا وسمٕمْمييٝمؿ همييػم ُمرشمييد، ونيييذا 

ُمقضميييقد ذم اًمٕمييي٤ممل يمٚميييف، اًميييذي ٟم٘ميييق : ىميييد يٙميييق  ُمرشميييدًا،  ي: اؾمييير ؾ ُمٜميييع اًمزيمييي٤مة، 

ؿْ ﴿: ونييذا يييروه قمييـ سمٕمْمييٝمؿ  ٟمييف  يير٩م سم٘مقًمييف شمٕميي٤ممم ـْ  َُْمييَقاِنِ  [567]التوبددة ﴾ظُمييْذ ُِميي

اخلٓمييي٤مب ُمقضميييف ًمٚمرؾميييق ، أ  اًمرؾميييق  راح، ومييي٢مذًا: ٟم يييـ ٓ ٟميييدومع اًمزيمييي٤مة وًميييٞمس 

 قمٚمٞمٜم٤م زيم٤مة، ومٝمذا يٙمق  ُمرشمدًا قمـ ديٜمف،  ُم٤م أظمرو  وم .

 ( 00:  09:  00/ 468) اهلدى والنور/
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 سدٜح: ال جيتُع دٜٓإ 

 يف دصٜس٠ ايعسب

ٓ برٛمع ديٜمي٤م  »قمـ ُمقوقع:   سمق زيدٜم٤م ُمرة ذم سمٞم٧م إخ : ٟم ـ يمٜم٤م ؾم٠مًماًم٤ًمرؾ

ومٜمريد ًمق ؾمٛم ٧م شم٘مق  ًمٜم٤م ُمٕمٜمك اودي٨م نذا، ُمرة  ظميره ٕٟميف  «ذم ضمزيرة اًمٕمرب

ص٤مر ومٞمف ظم    ٟمف  ٟم٧م ىمٚم٧م نٙمذا  و ُمي٤م ىمٚمي٧م نٙميذا، ومٜمًيٞمٜم٤م أ   ييش ... اعمٝميؿ 

ٟمًيييييٛمع ر ييييييؽ ُميييييـ ضمدييييييد ذم ُمٕمٜميييييك اويييييدي٨م، ونيييييؾ اعم٘مّميييييقد سمجزييييييرة اًمٕميييييرب 

ٗمٝمقُمٜم٤م الٖمراذم، ضمزيرة اًمٕمرب سمام ومٞمٝمي٤م اإلُمي٤مرات واخلٚميٞم٩م واًميٞمٛمـ ويمٚمٝمي٤م،  م سمٛم

اعم٘مّميييقد اوجييي٤مز وم٘ميييط، ونيييؾ اعم٘مّميييقد  يْمييي٤ًم  ٟميييف ديٜمييي٤م  يٕمٜميييل: يمرٚمرييي٤م  قمٔمٞمٛمرييي٤م  

 دوًمر٤م ،  م ًمق يم٤م  ومرد  يْم٤ًم يِمٛمؾ نذا؟

ُم٤م دام  ٟم٧م شم٘مق :  ين سم  ٧م قمـ اعمقوقع، ًمٙمـ اظمرٚمٗم٧م رراؤيمؿ، ذم  اًمِمٞم :

 ٧م؟ُم٤مذا اظمرٚمٗم

اًم٤ًمرؾ: ٟمًٞمٜم٤م أ   ٟم٧م ُم٤مذا ىمٚم٧م، نؾ اعم٘مّمقد ا٤مقم٦م ىمقي٦م ُميـ  نيؾ اًمٙمري٤مب 

 ًمٜميي٤م ُمييـ لم  ٌَيي ، ٟم ييـ شمَ اً واطمييد اً ُميي  ً، اًمييذيـ يييديٜمق  سمييديـ همييػم اإلؾميي م،  م ًمييق يميي٤م  ومييرد

يي  ًُّ ٜم٦م    اًمٜمٌييل قمٚمٞمييف اًمًيي م يمييام ٟمٕمٚمييؿ  ٟمييف ُميي٤مت قمٚمٞمييف اًمًيي م ودرقمييف ُمرنقٟميي٦م قمٜمييد اًم

ُمي٤م يِميٛمٚمف نيذا اويدي٨م، يٕمٜميل: نيذا اقميؽمض قمٚمٞميف  اقدي، ومٝمذا د  قميغم    اًمٗميرد

عميي٤م ىمٚمٜميي٤م نٙمييذا، ىميي٤مًمقا: ٓ، اًم٘مْمييٞم٦م  ذا ومييرد ُميي٤م قمٚمٞمييؽ،  ذا ؿميي ص واطمييد  و اصمٜمييلم  و 

صم صمييي٦م يٕمٜميييل: ا٤مقمييي٦م ىمٚمٞمٚمييي٦م ُميييي٤م نيييؿ  صمييير قميييغم اعمًييييٚمٛملم، ُمييي٤م يِميييٙمٚمقا ظمٓمييير قمييييغم 

 اعمًٚمٛملم ُم٤م يِمٛمٚمٝمؿ اًمٜمٝمل ذم اودي٨م.

٘مق : ديٜم٤م   ٙمام ، نيذا نيق اعمٜمٗميل ذم ٟم ـ ٓ ٟم٘مق : ومرد  و  ومراد، ٟم اًمِمٞم :
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ضمزيرة اًمٕمرب قمغم اظمر   اًمٕمٚمامء ذم شمٗمًػمن٤م، ًمٙمـ ىمٚمٜم٤م  ُم٤م ذم شمٚمؽ الٚم٦ًم  و 

ذم همػمن٤م سم٠م  ُمٙم٦م واعمديٜم٦م وضميدة واًميٞمٛمـ نيق ُميـ نيذ  اًميٌ د اًمريل ٓ برٛميع ومٞمٝمي٤م 

ديٜمييييي٤م ، واًمريييييل  ُمييييير اًمرؾميييييق  قمٚمٞميييييف اًمًييييي م سمييييي٢مظمراج اعمنمييييييملم و ظميييييراج اًمٞمٝميييييقد 

ه ُمييـ ضمزيييرة اًمٕمييرب، ًمٙمييـ ىمْمييٞم٦م ومييرد و ومييراد ُميي٤م نيي٤م قم ىميي٦م سم٤معمقوييقع، واًمٜمّميي٤مر

وٙميييـ يٙميييق  نٜمييي٤مح ؿميييٕم٥م قمدييييد ووميييػم ذم نيييذ  الزييييرة اًمريييل  ُمييير اًمرؾميييق  قمٚمٞميييف 

اًمًييي م سمييي٢مظمراج اًمٞمٝميييقد واًمٜمّمييي٤مره ُميييـ ضمزييييرة اًمٕميييرب،  ذا يمييي٤مٟمقا يٕمٞمِميييق   ييي٧م 

اًمٕميي٤مم،  طمٙمييؿ اإلؾميي م، يٕمٜمييل: ذُمٞمييلم، ومٚمٝمييؿ    يٕمٞمِمييقا ذم ضمزيييرة اًمٕمييرب سميي٤معمٕمٜمك

ًمٙميييـ ٓ بيييقز    يٕمٞمِميييقا ذم الزييييرة اًمٕمرسمٞمييي٦م سمييي٤معمٕمٜمك اخلييي٤مص، يٕمٜميييل: ذم سمييي د 

 ضمق .رَ  ْ دة، ومٞمُ دّ ٜم٦م حُمَ ٞم  ٕمَ ُمُ 

 طمٙمؿ ُم  ً  و.. ُمداظمٚم٦م:

ٓ، ًمييٞمس ىمْمييٞم٦م طمٙمييؿ، أ  شمريمٜميي٤م  ضم٤مٟمٌيي٤ًم، خيرضمييق  ويٕمٞمِمييق  ذم همييػم  اًمِمييٞم :

،    يٕمٓمييقا الزييي٦م اًمييٌ د اعمٕمٞمٜميي٦م ُمييـ الزيييرة اًمٕمرسمٞميي٦م، يٕمٞمِمييق   يي٧م ٟمٔميي٤مم اًمذُميي٦م

قمـ يد ونؿ ص٤مهمرو ،  ُم٤م اًمٌ د إظمره اًمرل  ُمروا سم٠م  خيرضمقا ُمٜمٝم٤م ومٝمؿ نؿ    

ييييؽمددوا  ًمٞمٝمييي٤م يمرجييي٤مرة وُمييي٤م ؿمييي٤مسمف ذًميييؽ،  ُمييي٤م اؾميييرٞمٓم٤م  ومييي ، ونييي١مٓء ُمييي ٚمٝمؿ سم٤مًمٜمًييي٦ٌم 

ًمٚمييٌ د اإلؾميي ُمٞم٦م يمٛم ييؾ اعمًييٚمٛملم سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٚمييٌ د اًمنميييمٞم٦م،  ي: يمييام  ٟمييف ٓ بييقز 

 سمييي د اًمٙمٗمييير و   يًيييرقـمـ سمييي د اًمٙمٗمييير وًمٙميييـ بيييقز ًميييف    ًمٚمٛمًيييٚمؿ    يٕميييٞمش ذم

ييذن٥م ًمٚمرجي٤مرة قميغم    يٕمييقد  مم سمٚميد  اعمًيٚمؿ، وقميغم اًمٕمٙمييس ُميـ ذًميؽ ُميـ يميي٤م  

وم  بقز ًمف آؾمرٞمٓم٤م  ذم اًمٌ د اًمرل اؾمر ٜم٤من٤م اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م ُميـ  ُمًٚمؿهمػم 

 :  ُمير اوٙمي٤مم الزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، وهنك اعمنميملم    يٕمٞمِمقا ومٞمٝمي٤م  و سمي٤معمٕمٜمك إصي

اعمًٚمٛملم    خيرضمقنؿ ُمٜمٝمي٤م، ومي٠م  ييؽمدد ني١مٓء  مم نيذ  اًميٌ د ًمٞمٕميقدوا  دراضمٝميؿ 

 مم سم دنؿ  مم سم د  ظمره  ؾم ُمٞم٦م يٕمٞمِمق   ي٧م رايي٦م اإلؾمي م وٟمٔمي٤مم اإلؾمي م، 

 ومٝمذا وم٘مط بقز نؿ.

ز قمغم اعمقوقع،  ذا يم٤م  ن١مٓء اًميذُمٞملم يم  رَ ُمرة  ظمره ؾم٤محمٜمل ٕين سمدي  ُ  ُمداظمٚم٦م:
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 .١مٓء  نؾ اًمٙمر٤مب  و ٟم٘مق : همػمنؿ ُم  ً ُمـ اعمنميملم رضوري  نؾ اًمٙمر٤مبن

 ىمٚم٧م  ٟم٤م: اعمنميملم و نؾ اًمٙمر٤مب. اًمِمٞم :

نييي١مٓء بيييقز نيييؿ    يًيييٙمٜمقا ذم ضمزييييرة اًمٕميييرب قميييغم    ٓ يٙمقٟميييقا  ُمداظمٚمييي٦م:

 )اٟم٘مٓم٤مع( ويدومٕمق  الزي٦م، يٕمٜمل: يٕمٞمِمق  وٛمـ ٟمٔم٤مم اإلؾم م؟

 اًمٕم٤مم. ًمٞمس ضمزيرة اًمٕمرب سمٛمٕمٜم٤من٤م اًمِمٞم :

 طمدد. ُمداظمٚم٦م:

ضمزيييرة اًمٕمييرب ىمًييام : اعمرٌيي٤مدر ُمييـ ًمٗمٔميي٦م الزيييرة اًمٕمرسمٞميي٦م سميي د اًمِميي٤مم،  اًمِمييٞم :

اًمٕميييييران، ًمٙميييييـ ًميييييٞمس اعم٘مّميييييقد هبييييي٤م اعمٕمٜميييييك الٖميييييراذم، الزييييييرة اعميييييذيمقرة ذم 

 اودي٨م ًمٞم٧ًم ُم٘مّمقد اعمٕمٜمك الٖمراذم، قمروم٧م يمٞمػ؟

 ضمزيرة اًمٕمرب.وا   ٟم٤م ُم٤م قمٜمدي ومٙمرة    سم د اًمِم٤مم يٕمرؼمون٤م  ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م اعم٘مّمقد سم٤مودي٨م؟ ُمداظمٚم٦م:

 .قمكمىمّمدح    سم د اًمِم٤مم واًمٕمران ُمـ ضمزيرة اًمٕمرب، نذ  ُمٕمٚمقُم٦م ضمديدة  ُمداظمٚم٦م:

يمٞمػ، نذ  الزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، عم٤مذا اؾمٛمٝم٤م ضمزيرة؟ ٕهن٤م حم٤مـمي٦م سم٤معمٞمي٤مة،  اًمِمٞم :

اًمٌ ييير إسميييٞمض واًمٌ ييير إمحييير واخلٚميييٞم٩م اًمٕميييرن، ُم٘مّميييقد،  ذا يمييي٤م  نيييذا ضمدييييد 

 ًمٜم٦ًٌم ًمؽ ومام نق اًم٘مديؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمؽ، ُم٤م نل الزيرة اًمٕمرسمٞم٦م؟سم٤م

 يٕمٜمل: اًمًٕمقدي٦م ودو  اخلٚمٞم٩م واًمٞمٛمـ، نٙمذا اًمذي  ومٝمٛمف  ٟم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 ... ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م نل ؿمٌف... ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م. اًمِمٞم :

 ... ُمداظمٚم٦م:
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 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

 ُم٤م اعم٘مّمقد رشقم٤ًم الزيرة اًمٕمرسمٞم٦م. ُمداظمٚم٦م:

رسمييي٧م ُميييـ اًميييدظمق  ًمٚمرٗمّميييٞمؾ ذم نيييذا، ٕٟميييف ُمييي٤م ومٞميييف  ٟمييي٤م ذيميييرت نيييذا وو اًمِميييٞم :

قمٜميييدي ر ي واوييي  ذم اعمقويييقع، ًمٙميييـ ًمٕمٚمٙميييؿ شميييذيمرو  ُمٕميييل ذيميييرت ًمٙميييؿ ُمٙمييي٦م 

واعمديٜمييييي٦م وضميييييدة واًميييييٞمٛمـ، و ٓ ومٞميييييف سمٕميييييض اًميييييٌ د اًمٕمراىمٞمييييي٦م  دظمٚمقنييييي٤م ذم ُمًيييييٛمك 

الزيرة اًمرل  ُمر اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م سم٢مظمراج اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مره ُمٜمٝمي٤م، ًمٙميـ  ٟمي٤م ُمي٤م 

ومٞمٝم٤م، ٕ  اعم٠ًمًم٦م ُم٠ًمًم٦م ظم ومٞم٦م ًمٖمقي٦م  و قمرومٞمي٦م، وميام قمٜميدي  ٟمي٤م ر ي  قمٜمدي  ٘مٞمؼ

  ذم نييذا، ًمٙمييـ نٜميي٤مح  ايي٤مع    الزيييرة اًمٕمرسمٞميي٦م ذم اوييدي٨م سمٕم٤مُميي٦م ًمٞمًيي٧م ق  َٙميي رَ ُمُ 

ُم٘مّميييييقدة، الزييييييرة اًمٕمرسمٞمييييي٦م سمييييي٤معمٗمٝمقم اًمٕمييييي٤مم ًمٞمًييييي٧م ُم٘مّميييييقدة سم٤مويييييدي٨م، و ٟميييييام 

 ىميييدم  ًميييٞمٙمؿ شمٕمريٗمييي٤ًم  اعم٘مّميييقد ُمٜمٝمييي٤م سمٕميييض سم دنييي٤م، نيييذا اًميييٌٕمض  ٟمييي٤م ٓ  ؾميييرٓمٞمع   

ضم٤مُمٕم٤ًم ُم٤مٟمٕم٤ًم، ٓ  ؾمرٓمٞمع، ورسمام همػمي ٓ يًرٓمٞمع ٕ  اعم٠ًمًم٦م ظم ومٞم٦م ُمٜميذ اًم٘ميديؿ، 

ًمٙميـ يم ُميل اًمًي٤مسمؼ يٗميرن سميلم الزيييرة سمي٤معمٕمٜمك اًمٕمي٤مم والزييرة سمي٤معمٕمٜمك اًمنمييقمل 

 اخل٤مص، اًمر٘مًٞمؿ أ  واو  ًمؽ؟

 ٟمٕمؿ واو . ُمداظمٚم٦م:

اًمٞمٝميييييقد  ٤مك اًمٕمييييي٤مم يًيييييٙمـ ومٞمٝميييييؿ نيييييذا، ـمٞمييييي٥م، الزييييييرة سمييييي٤معمٕمٜمٞماًمر٘مًييييي اًمِميييييٞم :

 واًمٜمّم٤مره  ٧م راي٦م اإلؾم م يمذُمٞملم.

 يمٌ٘مٞم٦م... ُمداظمٚم٦م:

نق يمذًمؽ، يٕمٓمق  الزي٦م قمـ يد ونؿ ص٤مهمرو ، ًمٙمـ يًر ٜمك ُمـ نيذا  اًمِمٞم :

اوٙميييييؿ اًمٕمييييي٤مم الزييييييرة سمييييي٤معمٕمٜمك اًمنميييييقمل، وؾميييييٛمٞمٜم٤م ًمٙميييييؿ ُمٙمييييي٦م واعمديٜمييييي٦م وضميييييدة 

 واًمٞمٛمـ، نذ  اًمٌ د.

 ٤م ُمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م؟نذ  إؾمامء اًمرل ذيمرو ُمداظمٚم٦م:
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ٓ، ًمٞمس ُمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ُمرٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م، نذ  اًمٌ د ٓ بقز    يًرقـمٜمٝم٤م  اًمِمٞم :

اًمييذُمل يمييام يًييرقـمـ سم٘مٞميي٦م اًمييٌ د، نييذا نييق اًمٗمييرن اًمييذي دٟمييدٟم٧م طمقًمييف ؾميي٤مسم٘م٤ًم، نييذا 

اعمٕمٜمييييك الزيييييرة سميييي٤مًمٕمر  اًمنمييييقمل اًمٙمٗميييي٤مر يييييذنٌقا وبييييق، ورضسميييي٧م ًمييييؽ ُم يييي٤م  

ٓ بقز    يًرٓمقٟمقا ومٞمٝم٤م، ًمٙمـ يرٌْمٕمقا اعمًٚمٛملم اًمذيـ يروطمقا  مم سم د اًمٙمٗمر 

ويِمؽموا ويٌٞمٕمقا .. ًم ، قميغم اًمٕمٙميس ُمـي ذًميؽ ا٤مُمي٤ًم، اًمٙمٗمي٤مر سمي٤معمٕمٜمك اًمٕمي٤مم ٓ بيقز    

يًرقـمٜمقا نذ  اًمٌ د اًمرل  ـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمرؾمق  الزيرة، ٓ بقز آؾمرٞمٓم٤م ،  ُم٤م اًمدظمق  

 .واخلروج ًمٚمرج٤مرة ومٝمذا ضم٤مرز ونذا ُمـ ُمّمٚم ٦م اعمًٚمٛملم

ًمف ومرقه  ٟم٤م ىمر و٤م ذم  طميده اًمّمي ػ  اسمـ سم٤مزيم٠مين ومٝمٛم٧م قمـ ؾمٞمدٟم٤م اًمِمٞم   :ُمداظمٚم٦م

 . ٟمف ٓ بقز طمرك اخل٤مدُم٤مت اًم يت يدظمٚمـ، اخلؼماء اًمذيـ ي٠مشمقا سمّمٗم٦م ظمؼما

 ذم نذ  اًمٌ د ـمٌٕم٤ًم. اًمِمٞم :

 ٓ بقز. ُمداظمٚم٦م:

 ًمٞمس الزيرة سمٕم٤مُم٦م. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 الزيرة سم٤معمٕمٜمك اًمنمقمل؟ اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمٙم٦م وضمدة واًمٞمٛمـ. ظمٚم٦م:ُمدا

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ودو  اخلٚمٞم٩م نذ  قمام  ودو  اخلٚمٞم٩م؟ ُمداظمٚم٦م:

نييذا يييدظمؾ سميي٤معمٕمٜمك اًمييذي شمٙمٚمٛمٜميي٤م قمٜمييف  ٟمييف داظمييؾ  و ًمييٞمس داظمييؾ، وُميي٤م  اًمِمييٞم :

  فمـ  ٟمف داظمؾ وا   قمٚمؿ.

ؾميي١ما : ُميي٤م اعم٘مّمييقد سم٤مٓؾمييرٞمٓم٤م ، ًمييق واطمييد ىمٕمييد ؾميير٦م  ؿمييٝمر ذم ُمٙميي٤م  ذم ُمٝمٛميي٦م 

 رٞمٓم٤م ؟نؾ نذا يٕمرؼم اؾم

 ٓ. اًمِمٞم :
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اًمًييي٤مرؾ:  ذًا ًميييٞمس اخل٤مدُمييي٤مت اًمييي يت يييي٠مشملم وييييذنٌـ؟ بٚمًيييقا ؾميييٜم٦م ويروطميييقا 

 ومرو٤ًم  و إضم٤مٟم٥م؟

 ٕٟمف واىمٕمٞم٤ًم ومٞمام يٌدو  هنؿ يٕمٞمِمقا ويٛمقشمقا. اًمِمٞم :

  ذًا: اعم٘مّمد نق قمدم اعمٙمقث؟ ُمداظمٚم٦م:

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

اويي٤مزم ُميي٤م يًييٛم  ... ُمٙميي٦م واعمديٜميي٦م ... ٟمٗمييس اًمٙميي م يٕمٜمييل: اًمقوييع  ُمداظمٚميي٦م:

 نؿ يدظمٚمقا  سمدًا وٓ طمرك ًمٚمرج٤مرة وٓ ًمٖمػمن٤م؟

 همػم اعمًٚمٛملم يدظمٚمق. ُمداظمٚم٦م:

ٓ ٓ، ُمٙميي٦م نيي٤م طمٙمييؿ ظميي٤مص، اعمديٜميي٦م بييقز اًمييدظمق ، ٕ  نييذا وىمييع،  اًمِمييٞم :

 اعمًجد اورام سمٕمد قم٤مُمٝمؿ نذا. قاًمٙمـ ٓ بقز آؾمرٞمٓم٤م ،  ُم٤م ُمٙم٦م وم  ي٘مرسم

 ًجد  و..؟ اعمًجد اورام يراد سمف اعم ُمداظمٚم٦م:

  ومٞمف، وشم٤مرة ي٘مّمد سمف اورم.غم  َّم شم٤مرة وشم٤مرة، شم٤مرة ي٘مّمد سمف اعمًجد اًمذي يُ  اًمِمٞم :

 اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم. اًمِمٞم :

 (  00: 27: 41/ 481) اهلدى والنور /

 (  00: 40: 19/ 481) اهلدى والنور /
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 احلر إىل ايبٝت احلساّ 

 أثٓا٤ سسب اخلًٝر

رة ومٞمٝمي٤م يمي٤م  ومٞميف ق  ٜمَي وزرت اعمديٜمي٦م اعمُ  وُمـ قمج٤مر٥م إُمقر  و  طمج٦م طمججرٝم٤م 

نٜم٤مح ؿمجرة ضمٜمي٥م ُم٘ميؼمة اًمِميٝمداء ذم  طميد، وذم يشء ُميـ ُمي٤مء ضمي٤مري، وومٞميف ؿمي٤ٌمح 

ُمٓمييييؾ قمييييغم اعم٘مييييؼمة قمييييغم اًمِمييييٝمداء، وضمييييدٟم٤م اًمِميييي٤ٌمح يمٚمييييف ُمرسمييييقط ظمييييرن، ووضمييييدٟم٤م 

اًمِمييجرة  يْميي٤ًم ُمرسمييقط ومٞمٝميي٤م ظمييرن ظمييرن قمجٞمٌيي٦م يمييؾ يشء سمٚمييق ، اًمٔميي٤منر ُمييـ  ضمييؾ 

 يذيمروا اعمٞم٧م  ٟمف ...

ىمٚم٧م: ؾمٌ ٤م  ا ! سمي د اًمرقطمٞميد وٓ ييزا  ومٞمٝمي٤م ُم يؾ نيذ  اًمنمييمٞم٤مت واًمقصمٜمٞمي٤مت، صميؿ ُمي٤م 

 دري سمٕمد  ي٤مم ُم٤م نل سمٕمٞميدة و ذا ذم ًمٞمٚمي٦م ٓ ىمٛمير ومٞمٝمي٤م اؾمر١مصيٚم٧م اًمِميجرة، ىمٚمٜمي٤م: اوٛميد   

ص٤مرت نٙمذا، وُم٤م ص٤مر  ي ُمِمٙمٚم٦م  ـم ىم٤ًم، صمؿ مل ٟمٕمد ٟمره اخلرن شميرسمط قميغم اًمٜم٤موميذة، ُمي٤م 

ذنيي٥م ُميـي ىمرييي٥م طمرييك يٌنمييٟم٤م  ٟمييف ٓ يييزا  اًمٜم٤مومييذة نييذ  اعمٓمٚميي٦م قمييغم   دري  ذا  طمييد ُمييٜمٙمؿ

 ؟ُم٘مؼمة اًمِمٝمداء ذم  طمد ؿم٤ٌمح رشىمل، ُم٤م  طمد ُمٜمٙمؿ طم٩م نذ  اًمًٜم٦م

 ... ُمداظمٚم٦م:

ُمٙمييييي٦م واعمديٜمييييي٦م سمٕمٞميييييديـ    ؿمييييي٤مء ا  قميييييـ اًمنمييييي اًميييييذي طميييييؾ ذم اًميييييدي٤مر  اًمِميييييٞم :

ي٘ميق  ذم  اًمًٕمقدي٦م، ونذا ٓ يقضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم  ٓ  جيقا، ٕ  ا  قميز وضميؾ

ـِ ﴿اًم٘مرر  اًمٙمريؿ:  ٌَْٞمي٧ِم َُمي ـْ يَمَٗميَر وَمي٢مِ   ا  َ هَمٜمِيل   َو ِ ِ قَمغَم اًمٜم ي٤مِس طِمي٩مُّ اًْم ٌِٞمً  َوَُمي اؾْميرَٓم٤َمَع  ًَِمْٞميِف ؾَمي

ـِ  وم ٞمٜمئيذ اوي٩م ُمًيرٓم٤مع، ومٚمٙميق  إُمريٙمي٤م  زادوا ىمٚمٞميؾ  [97]آ: عمدران ﴾اًْمَٕم٤معملَِمَ  قَم

٤مؾمي٦ٌم ذم نيذ  اًمٗمرٜمي٦م اًمريل وىمٕمي٧م زادوا نؿ يم٤مٟمقا ُمقضمقديـ ُمـ ىمٌؾ، ًمٙمـ هبيذ  اعمٜم

قا ذم سمٕميض اًميٌ د اًمًيٕمقدي٦م نيذا ٓ يًي٘مط اًمٗميرض ٚمُّي سمْمع  ًمق  نٜم٤مح، ومٙمقهنؿ طَم 
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قمـ اعمًٚمٛملم و نق وضمقب او٩م  مم سمٞم٧م ا  اويرام، وم٤مًمِمي٤ميٕم٦م اًمريل ؿمي٤مقم٧م نٜمي٤م 

   او٩م نذ  اًمًٜم٦م ُم٤م بقز ٕ  إُمريٙم٤م  اطمرٚمقا شمٚمؽ اًمٌ د اًم٘مق   ٟميف ُمي٤م بيقز 

 اًمذي ٓ بقز، ٕ  ا  قمز وضمؾ ىم٤م  ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م: ُمـ اؾمرٓم٤مع  ًمٞمف ؾمٌٞم ً.نق 

ٓ ؾمييييٛم  ا  ًمييييق  صيييي٤مب اًمييييٌ د اعم٘مدؾميييي٦م ُمٙميييي٦م واعمديٜميييي٦م ُميييي٤م  صيييي٤مب اعمًييييجد 

 إىمَم يً٘مط او٩م قمـ اعمًٚمٛملم؟

 ٓ ُم٤م يً٘مط. ُمداظمٚم٦م:

غَم اًمٜم يي٤مِس َو ِ ِ ﴿نيي٤م  سميي٤مرح ا  ومٞمييؽ، وميي٢مذًا: ُميي٤م دام آؾمييرٓم٤مقم٦م ُمر ٘م٘ميي٦م  اًمِمييٞم : قَميي

ـِ  ِٞمً   طِميي٩مُّ اًْمٌَْٞميي٧ِم َُميي ومييام بييقز عمًييٚمؿ    يريي٠مظمر قميـي  داء  [97]آ: عمددران ﴾اؾْمييرََٓم٤مَع  ًَِمْٞمييِف ؾَميٌي

يييييي ُ ومريْميييييي٦م اويييييي٩م سمِ  ٦م    إُمريٙميييييي٤م  ُمقضمييييييقديـ ذم اًمرييييييي٤مض ُمقضمييييييقديـ ذم اًمييييييدُم٤مم ج 

يُمقضمقديـ ذم ُمٙم٤م  رظمر، نذا ٓ يُ  ٙمي٤م  ط اًمٗمريْمي٦م طمريك ٓ ؾميٛم  ا  ًميق اطمرٚميقا إُمري٘مِ ًْ

ُمٙمييي٦م واعمديٜمييي٦م ُم يييؾ ُمييي٤م اطمريييؾ اًمٞمٝميييقد اعمًيييجد إىمَمييي، ٓ، ئميييؾ نيييذا طمٙميييؿ ُمييي٤ميش ومييي  

 .بقز  ؾم٘م٤مـمف  ـم ىم٤ًم ُم٤م دام اًمنمط ونق آؾمرٓم٤مقم٦م ىم٤مرؿ وٓ يزا 

ـمٞميي٥م ييي٤م ؿمييٞم ٜم٤م ُمييـ طمٞميي٨م  ُمييـ اًمٓمريييؼ و ُمييـ اعمٙميي٤م ، وم٠مٟميي٧م ىمٚميي٧م ًمييق  ُمداظمٚميي٦م:

 و٤مًم٦م يٙمق  ذم  ُمـ ... هنؿ ومرو٤ًم ضمدًٓ  هنؿ يم٤مٟمقا ذم ُمٙم٦م  و اعمديٜم٦م ذم نذ  ا

 ٟميييي٤م رضسميييي٧م ًمييييؽ ُم يييي٤م  سم٤معمًييييجد إىمَميييي واًمٜميييي٤مس را ييييلم ضميييي٤ميلم،  اًمِمييييٞم :

ومٞمٝمي٤م: ٓ شمِميد  ¢واعمًجد إىمَم ُمـ اعم٤ًمضمد اًم  صم٦م يمام شمٕمٚمؿ اًمرل ىم٤م  اًمٜمٌل 

اًمرطمييي٤م   ٓ  مم صم صمييي٦م ُمًييي٤مضمد، وميييٜم ـ رضسمٜمييي٤م ُم ييي٤مًٓ ُمٓم٤مسم٘مييي٤ًم ًمٚمقاىميييع، ًميييق ومرويييٜم٤م ُمييي٤م 

نق اًمقاىمع واوٛمد  ، ًمٙمـ ومٞمف ىمٓم٤مع ـمرن يميام يمي٤م  ذم ٧م ُمٙم٦م واعمديٜم٦م يمام ٚم  رُ اطْم 

٤مع ـمرن ذم اًمٓمريؼ اًمؼمي يم٤م  يٕمرؼم قمذرًا، ُمع    ٓم  زُمـ اًمدوًم٦م اًمٕم امٟمٞم٦م،  وضمقد ىمُ 

٩مُّ ﴿ُمٙم٦م واعمديٜم٦م ؾم٤معم٦م ُم٤م ومٞمٝم٤م يشء، اوٙمؿ ُمرسمقط سمنمـمف: 
َو ِ ِ قَمغَم اًمٜم ي٤مِس طمِي

ـِ  ٌِٞمً   اًْمٌَٞمْيي٧ِم َُميي رََٓم٤مَع  ًَِمٞمْييِف ؾَميي وم٠مٟميي٧م عميي٤م شمٗمييؽمض صييقرة  ظمييره     [97]آ: عمددران ﴾اؾْميي

 ٤مع.ٓمَ رَ ًْ ومٞمف رضب ومٞمف ىمرؾ ذم اًمٓمريؼ ..  ًم  يً٘مط نذا اًمقاضم٥م ٕٟمف همػم ُمُ 

 ( 00:  01: 40/   497) اهلدى والنور / 
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 تٗدٜد املطًُني بايفتو بِٗ 

 أثٓا٤ اجلٗاد

ديييدنؿ نؿ سمرٝموُّ دُ اعمٚم٘مييل: ؿمييٞم ،  ذا ىميي٤مم اعمًييٚمٛمق  سم٤ملٝميي٤مد اعمنمييوع، وىميي٤مم قَميي 

سم٠مهنؿ  ذا اؾمرٛمروا سم٤مًم٘مر٤م  راح اًمٕمدو سمٞميهبؿ سم٠مؾمٚم ٦م ومر٤ميم٦م سم ٞم٨م شمٌٞمدنؿ هن٤مرٞمي٤ًم، 

ُم ييؾ ُميي  ً اًم٘مٜمٌٚميي٦م اًمٜمقوييي٦م وؿمييٖم ت زي نٞمييؽ، ُميي٤م واضميي٥م اويي٤ميمؿ اعمًييٚمؿ ذم نييذا 

 اولم؟

 وًٓ ؾم١ماًمؽ يٕمٜمل ظمٞم٤مزم هميػم واىمٕميل؛ اًمًي٥ٌم ُميع إؾميػ  ٟميف ٓ يقضميد  اًمِمٞم :

  سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ٕي ؾميي١ما  ُمييـ نييذا اًمٜمييقع قمييغم اقمر٤ٌمرٟميي٤م طميي٤ميمؿ ُمًييٚمؿ، وصم٤مٟمٞميي٤ًم: ٟم ييـ ٟم٘مييق

واوٛميييد   ٟم يييـ ٟمٜمرٛميييل  مم اًمًيييٚمػ، وٟمٗم ييير طمٞميييٜمام ٟم٘ميييق : ٟم يييـ ؾميييٚمٗمٞمق ، وُميييـ 

ُميييٜمٝم٩م اًمًيييٚمػ    اًمٕمييي٤ممل ُميييٜمٝمؿ يمييي٤م   ذا ضمييي٤مء  ؾمييي١ما  ويٛمٙميييـ وىمققميييف يٌييي٤مدر ًمرقضمٞميييف 

اًمًيي١ما   مم اًمًيي٤مرؾ: نييؾ وىمٕميي٧م نييذ  اعمًيي٠مًم٦م؟ ومٞم٘مييق : ٓ، ومٞم٘مييق  ًمييف: اٟمرٔميير؛ وميي٢مذا 

٧م ومًييق  دمييد ُمييـ يٗمرٞمييؽ. واًمًيي٥ٌم نييذا ذم ُمٜمرٝمييك اًمدىميي٦م اًمٕمٚمٛمٞميي٦م، اعمييذن٥م وىمٕميي

نييذا، ًمييق اًمرزُمييف اًمٗم٘مٝميي٤مء عميي٤م وىمٕمييقا ذم ُمِميي٤ميمؾ، ٕهنييؿ ير ٞمٚمييق   ُمييقرًا صمييؿ بٞمٌييق  

قمٚمٞمٝم٤م ظمٞم٤م  ذم ظمٞم٤م ، و ٟم٤م ـمٚمٕم٧م ُمٕمل ذم زُمي٤مين ضميقاب اقمرؼمشميف ٟمٙمري٦م صميؿ شمِميٌ ٧م 

اًمٜمييقع  و ُمييـ نييذا اًم٘مٌٞمييؾ،  سمييف ٕٟمييف  قمجٌٜمييل، يًيي٠مًمٜمل اًمًيي٤مرؾ ؾميي١مآً وم٠مضمييد  ُمييـ نييذا

٘مقًمق: ي٤م  ظمل نذ  ُم٠ًمًم٦م ُم٤م نل واىمٕمٞم٦م، نذ  ومروٞم٦م، سمٞمٚم  قمكم سم٤مًمًي١ما ، ومٌٗمٙمير ٞمسم

ًمف: بقز ومرو٤ًم،  و ٓ بقز ومرو٤ًم، ؿمق اًمٗم٤مريدة ُميـ ني٤ملقاب! ٓ   وسمج٤موسمف، سم٘مق

ض اًمٜميي٤مس عمِميي٤ميمؾ،  ذيميير ر  َٕميي وم٤مرييدة. ًمٙمييـ طم٘مٞم٘ميي٦م اإلضم٤مسميي٦م قمييـ ُمًيي٤مرؾ ظمٞم٤مًمٞميي٦م ىمييد شمُ 

ٜمييي٤مء شمٓميييقاذم ذم اًميييٌ د اًمًيييقري٦م ذم اًمِميييام ، وذم ُمٙمييي٤م   و سمٚميييدة هميييرب ضمٞميييدًا ذم  صم
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طمٚم٥م اؾمٛمٝم٤م  دًم٥م، إمٜمل جمٚميس  وؾميع ُميـ نيذا سمٙم يػم، وٕو  ُميرة ًميذًمؽ يمي٤م  

اعمجٚمييس يمٌييػمًا، طمييي ُمٗمرييل اًمٌٚمييد، وطمييي ُمييدري  يييش، اًمرؾمييٛمٞملم، ُمٗمرييل اًمٌٚمييد 

بيييري سمٞمٜميييل وسمٞمٜميييف ٟم٘مييي٤مش ـمقييييؾ، نيييق ؾميييٛمٕم٤م  سم٘ميييك يش صييي  ويش ُمييي٤م صييي ،  ٟميييف 

ًم٤ٌمين ُم  ً جمرٝمد وسمٞمٓمٕمـ ذم إرٛم٦م وُميـ ني٤مًمٙم م اًميكم سمرًيٛمٕمق  دارياًم و سميدًا، إ

اعمٝمييؿ دظمييؾ ُمٕمييل ذم نييذا اعمقوييقع، وُميي٤م سمٞمٝمٛمٜمييل  ٟميي٤م  ٓ اًمٜم٘مٓميي٦م اًمييكم  نيي٤م قم ىميي٦م 

سمٛم يييؾ ؾمييي١ماًمؽ ىمييي٤م  زم:  ٟميييف  ٟمريييف شميييدقمل آضمرٝمييي٤مد، ىمٚمييي٧م ًميييف: ٓ  ٟمييي٤م ُمرٌيييع، وًمًييي٧م 

د سمٞميي٤م  اًمٗمييرن سمييلم آضمرٝميي٤مد وسمييلم آشمٌيي٤مع سم٤معمجرٝمييد وٓ سم٤معم٘مٚمييد،  ٟمييام  ٟميي٤م ُمرٌييع، سمٕميي

وسمييلم اًمر٘مٚمٞمييد، ىمٚميي٧م ًمييف ونييق ُمٗمرييل ىمٚميي٧م ًمييف سمٕمييدُم٤م  رص و فمٝميير ُمقىمٗمييف:  ٟمييف ٓ ُميي٤م ذم 

اضمرٝمييي٤مد، ىمٚمييي٧م ًميييف: وميييامذا شمٗمٕميييؾ يييي٤م ؿميييٞم  وميييٞمام  ذا ضمييي٤مءح ؾمييي١ما  وٓ دميييد ضمقاسميييف ذم 

سمٓمق  اًمٙمر٥م اًمرل  ٟم٧م شم٘مٚمدن٤م، و ٟم٤م  قمر   ٟمف ٟمٔمي٤مم اعميذن٥م اًمر٘مٚمٞميدي ي٘مي٤م  نيؿ: 

 بقز اإلومر٤مء  ٓ سمام ذم سمٓمق  اًمٙمر٥م، وٓ سمٞمٙمق  اضمرٝم٤مد، وآضمرٝم٤مد  همٚميؼ سم٤مسميف ٓ

ُمييييـ اًم٘ميييير  اًمراسمييييع، نٙمييييذا ٟمّمييييقا ُمييييع إؾمييييػ. واًمٌمييييء سم٤مًمٌمييييء يييييذيمر  يْميييي٤ًم ُمييييع 

إؾمػ، يم٤م  زارٟم٤م ذم دُمِمؼ ُمٗمرل سمٚمدي  ًم٤ٌمٟمٞمي٤م، ونيق ُميـ اًمٕمٚميؿ  مم درضمي٦م قمجٞمٌي٦م 

يًرِمييٝمد سم٤مٕسمٞميي٤مت ُمييـ اًمِمييٕمر ضمييدًا، يييرٙمٚمؿ اًمٕمرسمٞميي٦م اًمٗمّميي ك  طمًييـ ُمييـ  نٚمٝميي٤م، و

الييي٤منكم،  ٟمييي٤م قمجٌييي٧م ُمٜميييف طم٘مٞم٘مييي٦م، وُمييي٤م شمٕمروميييف  ٟميييف  قمجٛميييل ُمييي كم  ٓ ُميييـ نجريييف، 

واًمٚمٙمٜمييي٦م إقمجٛمٞمييي٦م شمٌٕميييف، ُميييع نيييذا ي٘ميييق : ُمييي٤م ذم اضمرٝمييي٤مد؛ ومييي٠موردت قمٚمٞميييف اًمًييي١ما  

اًمريي٤مزم، ىمٚميي٧م ًمييف: ُميي٤مذا شمٗمٕمييؾ ييي٤م ؿمييٞم   ذا ضم٤مءشمييؽ ُمًيي٠مًم٦م؟ ىميي٤م : ُميي٤م ُمييـ يشء ُميي٤م ُمييـ 

ف ُمقضمييقد ذم سمٓمييق  اًمٙمريي٥م، ؿمييقومقا ن٤مًمييدقمقه نييل، يشء وىمييع وؾمييٞم٘مع  ٓ وضمقاسميي

ظمٓمػمة ضميدًا، ُمي٤م ُميـ طم٤مدصمي٦م  ري٤مج  مم طمٙميؿ رشقميل وىمٕمي٧م  و ؾمير٘مع  ٓ وُمقضميقد 

القاب ذم يمر٥م اًمٗم٘مف، ىمٚم٧م ًمف: ي٤م  ؾمر٤مذ  ٟمف ًمق ومروٜم٤م ومروٞم٦م ًمق ومروٜم٤م  ٟمف اًم٘مرر  

ؾ و٤مع واًمًٜم٦م و٤مقم٧م ُم٤م سمٜم ن يشء، ىم٤م : ومٕم ً، ؿمقومقا سم٘مك، ىم٤م : ومٕم ً، ٕٟميف يمي

يشء سمٜم ر٤مضميييف ُمقضميييقد ذم يمرييي٥م اًمٗم٘ميييف، نٜمييي٤م اًمِمييي٤مند، ىمٚمييي٧م ًميييف: ومييي٢مذًا ُمييي٤م نيييذ  اعمٜمييي٦م 

٤م ًَمُف ﴿اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمرل اُمرـ ا  هب٤م قمغم قم٤ٌمد  طمٞمٜمام ىم٤م  نؿ:  يْمَر َو ِٟم  ًْمٜم٤َم اًمذ  ـُ َٟمز  ٤م َٟمْ   ِٟم 

٘مق :  ٟمف ًمق وي٤مع اًم٘ميرر  ُمي٤م ، ؿمق ن٤معمٜم٦م نل؟ ُم٤م دام اٟمرف قمؿ شم[9]الحجر ﴾َو٤َمومُِٔمق َ 
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ٞمْمييٞمع يشء ُمييـ اإلؾميي م، ومٌٝميي٧م اًمرضمييؾ ورـمييـ  زم سم٤مًمٚمٖميي٦م إًم٤ٌمٟمٞميي٦م، ُميي٤م شمرارييف: سم

 ُمـ ن٤مًمِمٞمٓم٤م  ن٤مد ن٤مًمكم  وطمك ًمؽ هب٤معمٕمٜمك طمرك رُمٞمرٜمل قمغم  م ر  .

 نٝمٝمٝمٝمف ُمداظمٚم٦م:

اًمِم٤مند ٟمرضمع  مم اإلدًمٌل، عمي٤م ىمٚمي٧م ًميف: عمي٤م سمر يدث ُمًي٠مًم٦م ُمي٤مذا شمٗمٕميؾ  اًمِمٞم :

٠مًمؽ ؾميييي٤مرؾ: نييييؾ شمّميييي  اًمّميييي ة ذم ومٞمٝميييي٤م، ىميييي٤م : ُم ييييؾ  يييييش؟ ىمٚميييي٧م ًمييييف: ُميييي  ً ًمييييق ؾميييي

اًمٓميي٤مررة؟ ؿمييق ضمقاسمييؽ: ىميي٤م : شمّميي  اًمّميي ة ذم اًمٓميي٤مررة، وم٠مٟميي٤م ُمًييٙمرف سمٞم٘مقًمييقا قمٜمييدٟم٤م 

سم٤مًمِم٤مم: ُمـ ظمقاٟمٞم٘مف؛ ًمٞمش؟ ذًمؽ ُمي٤م ضمٜمي٧م ييدا ، ىمٚمي٧م ًميف:  ٟمريف أ  وىمٕمي٧م وميٞمام ًميف 

، نذ  واطمدة، صم٤مٟمٞم٤ًم: ظم٤مًمٗم٧م ُميذنٌؽ، هبي٧م اإلٟمًي٤م ،  : يمٞميػ؟ زمىمي٤م   ٟمٙمرت قمكم 

٧م اضمرٝميدت، ؿميق دًمٞمٚميؽ  ٟميف اًمّمي ة ذم اًمٓمي٤مررة صي ٞم ٦م، وني٤مدي ىمٚم٧م ًمف: نيل  ٟمي

ُمًي٠مًم٦م طم٤مدصمي٦م، وٓ ضمييقاب قمٚمٞمٝمي٤م ذم سمٓميق  اًمٙمريي٥م اًميكم نيق سمٞمٗمرييل ُمٜمٝمي٤م، ٕٟميف يمريي٥م 

اًمر٘مٚمٞميييد ؿميييق سمر٘ميييق : بييي٥م قميييغم اعمٗمريييل    ٓ يٗمريييل ُميييـ ر ييييف واضمرٝمييي٤مد  و ٟميييام ُميييـ 

٘مٞميي٤مس، اًمٙمريي٤مب، ونييذ  اعمًيي٠مًم٦م ٓ ٟمييص ومٞمٝميي٤م، ومٕمييغم  يييش اقمرٛمييدت؟ ىميي٤م : قمييغم اًم

ة، وم٠مٟميي٤م ز٤مرضمييىمٚميي٧م ذم ٟمٗميسيي: ُمرطمييك، ُميي٤م نييق؟ ىميي٤م : ذيمييروا سميي٠م  اًمّميي ة ذم اًمًييٗمٞمٜم٦م 

ىم٧ًم اًمّم ة ذم اًمٓم٤مررة قمغم اًمّم ة ذم اًمًٗمٞمٜم٦م. ىمٚم٧م ًميف:  ٟمريف  ذًا رصت جمرٝميد 

 يميييؼم؛ ٕٟميييف  دًمييي٦م اًمنمييييٕم٦م  رسمٕمييي٦م: اًمٙمرييي٤مب، واًمًيييٜم٦م، واإلاييي٤مع، واًم٘مٞمييي٤مس، و دىمٝمييي٤م 

ني٤م رصت جمرٝميد، ومامًميؽ شمٜمٙمير قميغم هميػمح اًم٘مٞم٤مس، وم٢مذا  ٟمي٧م  ًيـ اًم٘مٞمي٤مس ُمٕمٜم٤م

آضمرٝميي٤مد،  ذًا  ٟميي٧م جمرٝمييد، نييذ  واطمييدة، وًمٞمرييؽ طمييلم اضمرٝمييدت و صيي٧ٌم واوم٘ميي٧م 

ُمذنٌؽ، ومٙمٞمػ و ٟم٧م ىمد ظم٤مًمٗم٧م اعمذن٥م، نق  اًمِم٤مند أ  ىمي٤م : يمٞميػ؟ ىمٚمي٧م: 

ًمإلُم٤مم اًمٖميزازم اؾميٛمٕمقا سم٘ميك اخلٞمي٤م :  «اًمقضمٞمز»ىم٤م  اًمراومٕمل ذم رشطمف اًمٙمٌػم قمغم 

ٛمييييي٦م سمييييي٤مٕرض قم  دَ   رضمقطمييييي٦م ًمٞمًييييي٧م ُمٕمٚم٘مييييي٦م سم٤مًمًييييي٘مػ وٓ ُمُ ًميييييق    رضمييييي ً صيييييغم ذم

 ومّم شمف سم٤مـمٚم٦م، ن٤منٝمٝمٝمف.

 نٝمٝمف ُمداظمٚم٦م:

 ص شمف سم٤مـمٚم٦م، ؿم٤ميػ، ىمٚم٧م ًمف: نل اًمٓمٞم٤مرة سمذاو٤م وظم٤مص٦م انٞمٚمقيمٌؽم. اًمِمٞم :
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 نٝمٝمف ُمداظمٚم٦م:

ُمرقىمييػ ٓ نييل ُمٕمٚم٘ميي٦م وٓ نييل ُمدقمٛميي٦م، يمٞمييػ سمر٘مييق  اًمّميي ة صيي ٞم ٦م،  اًمِمييٞم :

ؾ  ﴿٤مء، ىم٤م :  ٟم٤م ُم٤م ؿمٗم٧م نذا اًميٜمص، ىمٚمي٧م: ونذا ظم   ُم٤م ٟمص قمٚمٞمف اًمٗم٘مٝم ْقَن يمُي ومَي

ٍؿ قَمٚمِييٞمؿٌ  ًمٚمراومٕمييل دمييد نييذ   «رشح اًمييقضمٞمز»، ارضمييع  مم يمريي٤مب [:7]يوسدد  ﴾ِذي قِمْٚميي

اًمٕمٌييييي٤مرة سمييييي٤مًمٜمص، ومٌٝمييييي٧م اًمرضميييييؾ. وم٤مًمِمييييي٤مند ُمييييي٤م ٟمرييييييد    ٟمٌ ييييي٨م ذم اخلٞمييييي٤م  وذم 

اًمٗمرويييٞم٤مت، ويٜمٌٖميييل و ٟمّمييي  ـمييي ب اًمٕمٚميييؿ    برٝميييدوا سمٛمٕم٤ملييي٦م اًمقاىميييع، ونيييذا 

اىمييع يٙمٗمٞمٜميي٤م وسمٞمزيييد قمٚمٞمٜميي٤م، سمٞمٙمٗمٞمٜميي٤م وسمٞمزيييد قمٚمٞمٜميي٤م،  ُميي٤م ٟمٗمييؽمض  ٟمييف نٞمييؽ ونٞمييؽ، اًمق

 ىميييق : ًمٙميييؾ طمييي٤مدث طميييدي٨م، ييييقم يقضميييد نيييذا اإلُمييي٤مم اعمًيييٚمؿ نيييذ  ُمًييي٠مًم٦م شمرسمٓمٜميييل 

سمٛم٠ًمًم٦م  ظمره شم٘مع اًمٞمقم، وؾمئٚم٧م قمٜمٝم٤م ُمرارًا، ونق اًمذي يًٛمك سمي، ؿمق سمٞمًٛمق  ن٤مد 

 شمٌع اًمي شمٗمجػم ٟمٗمًف، ن٤م .

 اٟمر ٤مر... ُمداظمٚم٦م:

اًمٕمٛمٚمٞميي٤مت آٟمر ٤مرييي٦م نييذ ، نييؾ بييقز نييذا؟ نييذا واىمييع، وٓ سمييد زم ُمييـ  ٞم :اًمِميي

القاب قمٚمٞمف،  ىمق : نذا بقز وٓ بقز، ُم٤م ي٘مع اًمٞميقم ٓ بيقز؛ ٕهني٤م شمٍميوم٤مت 

ومرديي٦م، و... وُمٜمٓمٚم٘مي٦م ُميـ قمقاـميػ ضم٤محميي٦م ٓ ي٘مٞميدن٤م رشع وٓ قم٘ميؾ، وٓ وميرن سمييلم 

ىمع ييقم وىمٕمي٧م اعمٕمريمي٦م سمٞميٜمٝمؿ نذا اعمًٚمؿ يٜمر ر، وذاح اًمِمٞمققمل  و اًمٞم٤مسم٤مين يمام و

وسملم إُمريٙم٤م ، ومٝمذا ونذا ؾمقاء؛ ٕٟمف نذا ٓ يٜمٓمٚمؼ قمـ ديٜمف وقمـ ومرقه ُمـ  نؾ 

اًمٕمٚمؿ وم  بقز،  ُم٤م ًمق يم٤م  نٜم٤مح طم٤ميمؿ ُمًيٚمؿ وسم٤مًمري٤مزم ىم٤مريد ًمٚمجيٞمش ُمًيٚمؿ ووم٘مٞميف 

ومٞمدرس اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمًٙمري٦م وؾم٤مطم٦م اعمٕمريم٦م و مم رظمير ، ي٘ميدر ني٤معمراسم  واخلًي٤مرر 

ًميييقا ُمٕم٤مدًمييي٦م سميييلم اًميييرسم  وسميييلم اخلًييي٤مرة صميييؿ بيييد    اًميييرسم  ذم نيييذ  يٕمٛميييؾ ؿميييق سمٞم٘مق

اًمٕمٛمٚمٞميي٦م آٟمر ٤مرييي٦م شمٗمييقن ظمًيي٤مرة نييذا اًمِميي٤مب اعمًييٚمؿ وم ٞمٜمئييٍذ ٟم٘مييق : بييقز، ٕٟمييف 

ؾ وميير  دُمِمييؼ ُميي  ً اًمِميي٤مم  ييُم ٚمييف نييذا وىمييع ذم سمٕمييض اعمٕميي٤مرح اإلؾميي ُمٞم٦م إومم، ُم

ٜمييدي يًيير٠مذ  سميي د اًمِميي٤مم وٟم ييق ذًمييؽ، وىمٕميي٧م سمٕمييض اًمٕمٛمٚمٞميي٤مت آٟمر ٤مرييي٦م يميي٤م  ال

ىم٤مريييد ، وي٘ميييق  سم٠مٟميييف يرييييد    يٛميييقت ؿميييٝمٞمدًا واجيييؿ قميييغم نييي٤مًمٙمردوس نييي٤مدا يٕمٜميييل 



 اجلهاد ------------------------------------------------------------- األلباىي يف امليهججامع تراث العالمة 

737 

ا٤مقم٦م اًمروم و ُم ٤منؿ وئمؾ ي٘مرٚمٝمؿ طمرك ي٘مرٚمق ، ومٞمًيٛم  ًميف اًم٘م٤مريد، وومٕمي ً يٙميق  

هن٤ميرييف  ٟمييف يًرِمييٝمد ذم ؾمييٌٞمؾ ا  شمٕميي٤ممم، وميي٢مذًا ومٚمٜمرٗم٘مييف ذم ُمٕمروميي٦م إطمٙميي٤مم سمييام ي٘مييع، 

 ع.وٟم١مضمؾ اًمٌ ٨م ذم  ُمقر مل شم٘م

   (00:  39: 06/   533) اهلدى والنور / 

: ؿميييٞم ٜم٤م، نيييذا ىمريييي٥م ُمٜميييف ذنييي٤مب سمٕميييض اًمِمييي٤ٌمب ُميييـ إرد  ًمٕمٛمٚمٞمييي٤مت اعمٚم٘ميييل

 ومدارٞم٦م ُم  ً.

  ي ٟمٕمؿ، نق يمذًمؽ. اًمِمٞم :

  (00:  49: 50 /  533) اهلدى والنور / 
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 قت٢ً ايفنت

 نٜم٤مًمييؽ ييي٤م ؿمييٞم  ُمييـ ي٘مييق : ُمييـ ي٘مرييؾ أ  قمييغم اًمًيي٤مطم٦م اعمٍمييي٦م سمييلم ُمداظمٚميي٦م:

 ذا اًمر٘مييك »اوٙمقُميي٦م واإلظمييقة سمٕمييض اإلظمييقة ي٘مييق :  ٟمييف ؿمييٝمٞمد، واوييدي٨م ي٘مييق : 

 وم٠مرضمق اإليْم٤مح سم٤مرح ا  ومٞمؽ.  «اعمًٚمام  سمًٞمٗمٝمام وم٤مًم٘م٤مشمؾ واعم٘مرق  ذم اًمٜم٤مر

ؾ ذم نذ  اعمج٤مهب٤مت رَ ٘مْ    ُمـ يُ  :قمـ نذا اًم١ًما  سم٤مظمرّم٤مرسمج٤موسمؽ  ٤م ٟم اًمِمٞم :

٥م اعمًييٚمؿ، و ؾمييردرح قمييغم ٟمٗميسيي اًمرييل شم٘مييع سمييلم اًمدوًميي٦م، وسمييلم سمٕمييض  ومييراد اًمِمييٕم

وميي٠مىمق : سمييلم اًمدوًميي٦م اًمرييل ٓ  ٙمييؿ سمييام  ٟمييز  ا ، وسمييلم سمٕمييض  ومييراد اًمِمييٕم٥م اًمييذي 

٤مًم٥م اًمدوًم٦م سم٠م   ٙمؿ سمام  ٟميز  ا ، وميام ي٘ميع ُميـ ىميرغم سميلم اًمٓميروملم ومٚميٞمس وميٞمٝمؿ ٓمَ يُ 

 ُمـ يّم     ي٘م٤م  ومٞمف:  ٟمف ؿمٝمٞمد.

 .٤مدة طم٘مٞم٘مٞم٦م، وؿمٝم٤مدة طمٙمٛمٞم٦مذًمؽٕ   اًمِمٝم٤مدة شمٜم٘مًؿ ذم اًمنمع  مم ىمًٛملم اصمٜملم: ؿمٝم

 ُم٤م اًمِمٝم٤مدة او٘مٞم٘مٞم٦م: ومٝمق اعمًٚمؿ خيرج ُمـ سمٞمرف ُمـ سمٚمد  جم٤مندًا ذم ؾمٌٞمؾ ا  

ٓ يٌرٖمييييل ُمييييـ وراء ذًمييييؽ ضمييييزاًء وٓ ؿمييييٙمقرًا، وٓ ٟمٍميييي يشء  ٓ رومييييع يمٚمٛميييي٦م ا     

 شمٙمق  نل اًمٕمٚمٞم٤م.

 .ق ؿمٝمٞمدومٛمـ ظمرج ُمـ دار ،  و ُمـ سمٚمد  نذا اًم٘مّمد اًمٕمٔمٞمؿ، صمؿ ىمرؾ ذم اعمٕمريم٦م ومٝم

يٙمَ ـ ذم صمٞم٤مسميف دو     يُ ومَ دْ  قمٚمٞميف، وُييغم  َّميونق اًمِمٝمٞمد طم٘مٞم٘م٦م، ونيق اًميذي ٓ يُ  ـ ظم ومي٤ًم ٗم 

عم٤م نق اًمقاضم٥م قميغم ؾمي٤مرر ُميقشمك اعمًيٚمٛملم ُمـي وضميقب اًمّمي ة قمٚميٞمٝمؿ وضمقسمي٤ًم يمٗم٤مرٞمي٤ًم  ذا 

 .ىم٤مم سمف اًمٌٕمض ؾم٘مط قمـ اًم٤ٌمىملم، وشمٙمٗمٞمٜمٝمؿ ودومٜمٝمؿ ذم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم

يمييام ذيمييرت رٟمٗميي٤ًم: نييق اًمييذي يٛمييقت ذم ؾميي٤مطم٦م اعمٕمريميي٦م،  ُميي٤م اًمِمييٝمٞمد طم٘مٞم٘ميي٦م ونييق 

ومٝمييذا ٓ يٙمٗمييـ وٓ يٖمًييؾ، وٓ يّمييغم قمٚمٞمييف، وٓ يييدومـ ذم ُم٘ميي٤مسمر اعمًييٚمٛملم، و ٟمييام 
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ذم ُمٍمييقمف ذم اعمٙميي٤م  اًمييذي اؾمرِمييٝمد ومٞمييف، نييذا نييق اًمِمييٝمٞمد طم٘مٞم٘ميي٦م، نٜميي٤مح ؿمييٝم٤مدة 

 ظمييييره يًييييٛمٞمٝم٤م اًمٗم٘مٝميييي٤مء سم٤مًمِمييييٝم٤مدة طمٙميييياًم وًمييييٞمس طم٘مٞم٘ميييي٦م، ومٝميييي١مٓء  ىمًيييي٤مم يم ييييػمو  

وم٤معم٘مّميييقد   «ُميييـ ُمييي٤مت ذم سمٓمٜميييف ومٝميييق ؿميييٝمٞمد»ي٘ميييق :  ¢ػمو  ضميييدًا، وم٤مًمرؾميييق  ويم ييي

سميي٤مًمٌٓمـ نٜميي٤م: اإلؾمييٝم٤م  اًمِمييديد  و اًمييٌٓمـ ُمييع آٟمرٗميي٤مخ سم ٞميي٨م يٙمييق  ؾميي٥ٌم ُمقشمييف نييق 

نذا، ومٝمق ؿمٝمٞمد، ًمٙمـ نذا ؿمٝمٞمد طمٙماًم وًميٞمس ؿميٝمٞمدًا طم٘مٞم٘مي٦م سمٛمٕمٜميك:  ٟميف يٕم٤مُميؾ ُمي٤م 

ٚمٞمييف، ودومٜمييف ذم ُم٘ميي٤مسمر يٕم٤مُمييؾ سمييف يمييؾ اعمًييٚمٛملم ٓسمييد ُمييـ همًييٚمف وشمٙمٗمٞمٜمييف واًمّميي ة قم

ُميـ ُمي٤مت همرىمي٤ًم ومٝميق ؿميٝمٞمد، »اعمًٚمٛملم، ونٙمذا  ٟمقاع يم ػمة طمرك ىم٤م  قمٚمٞمف اًمً م: 

ومٝميييق ؿميييٝمٞمد، »ُميييرض اًمًيييؾ   «ُميييـ ُمييي٤مت  ييي٧م انيييدم ومٝميييق ؿميييٝمٞمد، ُميييـ ُمييي٤مت سم٤مًمًيييؾ

سمًيي٥ٌم نييذا اوٛمييؾ  و ونييل شمْمييع ومرٛمييقت،   «اعميير ة الٛمٕميي٤مء اييقت ونييل طمييٌغم

 ومٙمؾ نذ  إٟمقاع ؿمٝمداء.

 ة طمٙمٛمٞم٦م، وًمٞم٧ًم ؿمٝم٤مدوؿ ؿمٝم٤مدة طم٘مٞم٘مٞم٦م.ًمٙمـ ن١مٓء ؿمٝم٤مد

 .«ُمـ ُم٤مت دو  ُم٤مًمف ومٝمق ؿمٝمٞمد»رظمر ُم٤م  ذيمر  ُمـ إُم ٚم٦م ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م: 

نييي١مٓء اًميييذيـ  ٟمييي٧م شمًييي٠م  قميييٜمٝمؿ ٓ يّميييدن وميييٞمٝمؿ ٓ اًمِميييٝم٤مدة او٘مٞم٘مٞمييي٦م، سميييؾ وٓ 

اًمِمييٝم٤مدة اوٙمٛمٞميي٦م، نيي١مٓء ٟم ييـ ٟمٜمّميي ٝمؿ، وٟم ييـ ٟمٕميير  ُمييٜمٝمؿ    اًمٖمييػمة نييل اًمرييل 

َرز مم    ي٘ميي٤موُمقا  شمْمييٓمرنؿ سمٕمٞمييٜمٝمؿ، شمٗمٝمٛمييق  نييذا اًمٙميي م؟ ي٘ميي٤موُمق  اًم٘مييقة  اعمَْ يي

 اًمٓم٤مهمٞم٦م اعم٤مدي٦م سم٠مؾمٚم ٦م ٓ شمًٛمـ وٓ شمٖمٜمل ُمـ ضمقع.

، وؾميييٜمرف ذم  بييي٤مد إرض ¢نييي١مٓء ٟم يييـ ٟمٜمّمييي ٝمؿ  ٓ خيييي٤مًمٗمقا نيييدي اًمٜمٌيييل 

؟ ¢اعمًٚمٛم٦م و ىم٤مُم٦م اًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م قمغم إرض اعمًٚمٛم٦م، ُمي٤مذا ومٕميؾ رؾميق  ا  

ُمييي٤م دقمييي٤م اًمٜمييي٤مس  مم    يٕمٌيييدوا ا  وبرٜمٌيييقا اًمٓمييي٤مهمقت، اؾميييرٕمٛمؾ اًمًييي ح نيييؾ  و  

ٓ. ًمٙمٜمييف يمييام شمٕمٚمٛمييق  وإُميير ُميي٤م  ريي٤مج  الييقاب:سم٤مًمًييٝم٤مم واوييراب واًمًييٞمق ؟ 

 مم يشء ُميييـ اًمرٗمّميييٞمؾ:  ٟميييف سميييد  سم٤مًميييدقمقة ذم ُمٙم٦م،واؾميييرٛمر قميييغم ذًميييؽ ٟم يييق صم صمييي٦م 

و صي ٤مسمف طمريك قمنم ؾمٜم٦م، وًم٘مل ُمـ اعمنميملم ُمي٤م ًم٘ميل ُميـ إذه وُميـ اًميير نيق 

  نييؿ سميي٤منجرة  مم اوٌِميي٦م ُمييرشملم، وطمرييك نيي٤مضمر نييق قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م  مم ذِ  ُ 
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اعمديٜميي٦م، ونٜميي٤مح سمييد  ي٘مييٞمؿ  و يْمييع إؾميي٤مس ًمٚمدوًميي٦م اعمًييٚمٛم٦م، ونٙمييذا بيي٥م قمييغم 

ذم إطم٤مدي٨م  ¢اًمٓم٤مرٗم٦م اعم١مُمٜم٦م، اًمٓم٤مرٗم٦م اعمٜمّمقرة اًمرل  دث قمٜمٝم٤م رؾمق  ا  

رٗم٦م ُمـ  ُمرل فم٤منريـ قميغم اويؼ ٓ ييينؿ ُميـ ٓ شمزا  ـم٤م»اًمّم ٞم ٦م طمٞمٜمام ىم٤م : 

 .«ظم٤مًمٗمٝمؿ طمرك ي٠ميت  ُمر ا 

ب٥م قمغم نذ  اًمٓم٤مرٗمي٦م اعمٜمّميقرة ُميـ ضمٝمي٦م    يّميؼموا قميغم  ذه هميػمنؿ نيؿ، 

و   يّمؼموا قمغم اًمٓمٖمٞم٤م  اًمذي يّميٞمٌٝمؿ ُميـ اوٙمي٤مم، وويـ  ٙمٛميق  ُميـ ني١مٓء 

 واٟمييف، ٓ  اوٙميي٤مم ُمييـ الييٞمش واًمنمييـم٦م وٟم ييق ذًمييؽ، و ٓ يًييرٕمجٚمقا اًمٌمييء ىمٌييؾ

يًيرٕمجٚمقا اًمٜمٍميي ىمٌيؾ اختيي٤مذ  ؾميي٤ٌمسمف، وم٢مٟميف ىمييد ىمٞميؾ ىمييدياًم: ُمييـ اؾميرٕمجؾ اًمٌمييء ىمٌييؾ 

  واٟمف اسمركم سم رُم٤مٟمف.

ـْ ﴿وا  قميييييز وضميييييؾ ي٘ميييييق  ذم اًم٘ميييييرر  اًمٙميييييريؿ: 
رََٓمْٕمُرْؿ ُِمييييي ٤م اؾْمييييي وا َنُيييييْؿ َُمييييي دُّ

َوَ قِمييييي

ةٍ   .[6:]األنفل: ﴾ىُمق 

يميؾ قميرن، وٓ وميرن  نذ  أي٦م اًمٙمريٛم٦م يميام ذيمرٟمي٤م ُميـ ىمٌيؾ ُمٕمٜم٤مني٤م واوي  ًميده

ذم ذًمؽ سميلم قمي٤ممل وـم٤مًمي٥م قمٚميؿ،  و هميػم ـم٤مًمي٥م قمٚميؿ ُمي٤م دام  ٟميف يٗمٝميؿ اًمٚمٖمي٦م اًمٕمرسمٞمي٦م: 

ُدو  ا  ِ ﴿ ٌُييييقَ  سمِييييِف قَميييي ٤مِط اخْلَٞمْييييِؾ شُمْرِن ـْ ِرسَميييي
ٍة َوُِميييي ق  ـْ ىُميييي

رََٓمْٕمُرْؿ ُِميييي ٤م اؾْميييي يييْؿ َُميييي وا َنُي دُّ
َوَ قِميييي

يُمؿْ   .[6:]األنفل: ﴾َوقَمُدو 

يٙمييييق  واويييي ٤ًم ًمييييده يمييييؾ قمييييرن قمييييغم نييييذا نييييذا اعمٕمٜمييييك واويييي ، ًمٙمييييـ ىمييييد ٓ 

اإلـم ن اًمذي رشطمرف رٟمٗم٤ًم: ُم٤م ضم٤مء ذم اودي٨م اًمّم ٞم  اًميذي روا  اإلُمي٤مم ُمًيٚمؿ 

 ٓ    اًم٘ميييقة اًمرُميييل،  ٓ    اًم٘ميييقة اًمرُميييل،  ٓ    »ىمييي٤م :  ¢ذم صييي ٞم ف    اًمٜمٌيييل 

 .«اًم٘مقة اًمرُمل

هبيييييذا  ¢خيرٚميييييػ قمٜميييييف طمٞميييييٜمام ٟمٓميييييؼ اًمٜمٌيييييل  –يميييييام شمٕمٚمٛميييييق   –واًمرُميييييل اًمٞميييييقم 

ي٨م، ومييي٤مًمرُمل نٜمييي٤مح يمييي٤م  ًميييف ٟمققمييي٤م  وم٘ميييط: اًمرُميييل سمييي٤موراب  وًٓ، صميييؿ سم٤مًمًيييٝم٤مم اويييد

ٟم٤مدرًا؛ ٕ  اًمًٝم٤مم صيٜمٕم٧م ًمٚمٓمٕمي٤م ، واًمرُميل واويراب ًمٚمرُميل، واًمًيٞمػ ًمٚمييب، 

ًمٙمـ  طمٞم٤مٟم٤ًم وسم ٤مص٦م طمٞمٜمام شمٙم ر اًمًٝم٤مم وشم٘مؾ اوراب وم٘مد يًرٕمٛمؾ اًمًيٝمؿ ُمٙمي٤م  
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ذم ال٤منٚمٞميييي٦م وذم اورسميييي٦م، اعمٝمييييؿ:    اًمرُمييييل اعمٕمييييرو  يقُمئييييذ ذم قمٝمييييد اًمٕمييييرب 

 اإلؾم م وومٞمام سمٕمد ذًمؽ  ٟمام نق سم٤موراب.

ر  مم ُمي٤م يًيٛمك ق  ٓمَي أ : اوراب ٓ شمٙم٤مد شمّمٜمع ؿمٞمئ٤ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمرص٤مص اًميذي شمَ 

سم٤مًمرؿمييي٤مش ُمييي  ً وٟم يييق ذًميييؽ ُميييـ إؾميييٚم ٦م اًمريييل شمٓمٚميييؼ ذم ؤمييي٦م واطميييدة قمنميييات 

 اًمرص٤مصيييي٤مت وٓسمييييد واو٤مًميييي٦م نييييذ     يّمييييٞم٥م انييييد   ُميييي٤م سم٤مًمرص٤مصيييي٦م إومم،  و

 اًم ٤مٟمٞم٦م،  و  و  مم رظمر .

ومييي٤مًمرُمل سمييي٤موراب   « ٓ    اًم٘ميييقة اًمرُميييل»طمٞميييٜمام ىمييي٤م :  ¢وًميييذًمؽ  ـمٚميييؼ اًمٜمٌيييل 

أ  ٓ يٗمٞمييييد  ذا ُميييي٤م سمييييدح شمرُمييييل سم٤مًمرصيييي٤مص، وميييي٤مًمرُمل يٜمٌٖمييييل    يٙمييييق  سم٤مًمرصيييي٤مص 

 اعمًرٕمٛمؾ أ  ذم اًم٘مر٤م .

ـْ ىُميي ﴿ ذًا: يييدظمؾ ذم قمٛمييقم أييي٦م: 
رََٓمْٕمُرْؿ ُِميي ٤م اؾْميي يْؿ َُميي وا َنُي دُّ

ةٍ َوَ قِميي  [6:]األنفددل: ﴾ق 

 ي: ُميييـ اًم٘ميييقة اعمٕمروومييي٦م اًمٞميييقم، وسم ٤مصييي٦م ُميييـ اًمرُميييل اعمٕميييرو  اًمٞميييقم، نيييذا يٗمٝميييؿ 

سمًيييٝمقًم٦م ُميييـ ُمٕمٜميييك نيييذ  أيييي٦م، ًمٙميييـ نٜمييي٤مح يشء ىميييد ٓ يرٜمٌيييف يم يييػم ُميييـ اًمٜمييي٤مس، وم٠مٟمييي٤م 

بيييي٥م قمييييكم اًمرٜمٌٞمييييف قمييييغم ذًمييييؽ وميييي٠مىمق : ونييييذ  اًمٜم٘مٓميييي٦م ن٤مُميييي٦م ضمييييدًا سم٤مًمٜمًيييي٦ٌم نيييي١مٓء 

ًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م وًمٙمٜمٝمؿ ٓ  ًٜمق  اًمقؾمي٤مرؾ اًمريل اإلؾم ُمٞملم اعمر ٛمًلم إلىم٤مُم٦م ا

 شم٤ًمقمدنؿ قمغم  ٘مٞمؼ سمٖمٞمرٝمؿ  ٓ ونق:  ىم٤مُم٦م اًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م.

ييييييييي ٧م ٟمٔميييييييييرنؿ  مم اعمٕمٜميييييييييك اًمٙمَ ِٗمييييييييي ًمْ ومٝمييييييييي١مٓء  ُ  ل ذم ظمٓمييييييييي٤مب رب اًمٕمييييييييي٤معملم: ٛم 

وا﴿ دُّ وم٘ميييط  ىميييػ قمٜميييد نيييذا اخلٓمييي٤مب: و قميييدوا، عميييـ اخلٓمييي٤مب؟  [6:]األنفدددل: ﴾َوَ قِمييي

ْمٓمٝمديـ اًمْمٕمٗم٤مء ُمـ ىمريش ذم ُمٙم٦م، و ٟمام يمي٤م  اخلٓم٤مب مل يٙمـ ًمألص ٤مب اعم

ذم اعمديٜمي٦م، ويمي٤مٟمقا  ¢ٝم٤ًم ًمألىمقي٤مء اًمذيـ يم٤مٟمقا يٕمٞمِمق  ُميع رؾميق  ا  ضم  قَ ظمٓم٤مسم٤ًم ُمُ 

رََٓمْٕمُرْؿ ﴿٘مقا ٟم٦ًٌم يمٌػمة ضمدًا ُمـ نذا إُمر: ٘م  سم٤مؾمرٓم٤مقمرٝمؿ    ُ َ  ٤م اؾمْي وا َنُْؿ ُمَي َوَ قِمدُّ

ةٍ  ـْ ىُمق   .[6:]األنفل: ﴾ُِم

وٟمٍميو   ¢خلٓم٤مب  وًٓ ًمٚمٛم١مُمٜملم طم٘م٤ًم اًمذيـ اًمرٗمقا طميق  اًمٜمٌيل  ذًا: و قمدوا ا

سم٠مُمقانؿ، و وٓدنؿ و ٟمٗمًٝمؿ ويمؾ قمجٞم٥م ًمداؿ، نذا اخلٓم٤مب طمٞمٜمام يقضمد ىمقم 
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 و ـم٤مرٗمييي٦م نيييؿ ذم    يٙمقٟميييقا ُمًيييرٕمديـ ًمٞمرٚم٘ميييقا ُم يييؾ نيييذا اخلٓمييي٤مب اإلنيييل  وًمئيييؽ 

قا قمغم اًمٙمري٤مب اًمذيـ ي١مُمرو  سم٠م  يٕمدوا ُم٤م اؾمرٓم٤مقمقا ُمـ ىمقة، ومٝمؾ نٜم٤مح ـم٤مرٗم٦م رسم

 صي ٤مسمف إوًميلم اعمٝمي٤مضمريـ ذم  ¢واًمًٜم٦م ؾميٜملم ـمقيٚمي٦م يميام رسميك  صي ٤مب اًمٜمٌيل 

 ¢ُمٙميييي٦م، وصييييؼموا ُمٕمييييف و وذوا ذم ؾمييييٌٞمؾ ا  قمييييز وضمييييؾ، صمييييؿ نيييي٤مضمروا ُمييييع اًمٜمٌييييل 

وصييؼموا وصيي٤مسمروا و قمييدوا سمٕمييد ذًمييؽ ُميي٤م اؾمييرٓم٤مقمقا ُمييـ ىمييقة، نييؾ نٜميي٤مح ـم٤مرٗميي٦م اًمٞمييقم 

اخلٓميي٤مب؟  ٟميي٤م ضمييقان: ٓ. ًمًييٌٌلم قمييغم وضمييف إرض يٛمٙمييـ    ي٘ميي٤مسمٚمقا سمٛم ييؾ نييذا 

اصمٜمييلم:  وًٓ: ٟم ييـ ُمٕمنميي اعمًييٚمٛملم اًمٞمييقم ٓ يٛمٙمييـ    ٟم٘مييٞمس ـم٤مرٗميي٦م قمييغم  صيي ٤مب 

ىمييد ٟم٘مييٞمس ومييردًا  و  ومييرادًا قمييغم سمٕمييض إومييراد ُمييـ  صيي ٤مب اًمرؾمييق   ¢رؾمييق  ا  

قمٚمٞمف اًمً م وُمع ذًمؽ يٙميق  اًم٘مٞمي٤مس ُميع اًمٗمي٤مرن يٙميق  اًم٘مٞمي٤مس يميام ي٘ميق  اًمٗم٘مٝمي٤مء 

ًمٗم٘مٝميي٤مء ُمييـ سميي٤مب ىمٞميي٤مس اوييداديـ قمييغم اعم رٙميي٦م، ُمييـ سميي٤مب ىمٞميي٤مس  طمٞم٤مٟميي٤ًم  و سمٕمييض ا

 اوداديـ قمغم اعم رٙم٦م ُمٗمٝمقم نذا اًمٙم م و ٓ ُمش ُمٗمٝمقم؟ ُمٗمٝمقم.

ونذا ومٞمٛمـ ؟! ذم اًمٜم ٦ٌم  ىمق ؛ ذم  ومراد ُمـ اعمًٚمٛملم اعمٌٕم يريـ اًمٞميقم وٙميـ 

   ٟم٘مٞمًٝمؿ قمغم  ومراد ُمـ  ص ٤مب اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م، وُمع ذًمؽ يٙمق  اًم٘مٞم٤مس 

 ع اًمٗم٤مرن ىمٞم٤مس ُمـ ىمٌٞمؾ ىمٞم٤مس اوداديـ قمغم اعم رٙم٦م. ُم

 ُم٤م    ٟمجد ـم٤مرٗم٦م يم٠مص ٤مب اًمرؾمق  قمٚمٞميف اًمًي م قميغم وضميف إرض ني١مٓء ٓ 

وضمقد نؿ، و ٟم٤م  رضمقا    يٜمٌٝمٜمل  طمديمؿ نٜم٤م و ٓ نٜم٤مح و ٓ نٜم٤مح وي٘مق : ٓ  ٟمي٧م 

خمٓمو نٜم٤مح ـم٤مرٗم٦م  ٘م٘مي٧م ومٞميف شمٚميؽ إوصي٤م  اًمريل يم٤مٟمي٧م ذم  صي ٤مب اًمرؾميق  

٤م ﴿قمٚمٞمييف اًمًييي م، وطمٞمٜمئيييذ ومٝميييؿ  نييؾ سمييي٠م  خيييي٤مـمٌقا سم٤مٔيييي٦م اًمٙمريٛميي٦م:  وا َنُيييْؿ َُمييي دُّ
َوَ قِمييي

 .[6:]األنفل: ﴾اؾْمرََٓمْٕمُرؿْ 

نؾ  ٟميرؿ شمّمي  ق  ر ييل  م ختٓمئقٟميف؟ ٓسميد  ٟمٙميؿ ذم ُمقىميػ ُمـي ُميقىمٗملم، ومي٢م  ر ييرؿ 

   ىميييقزم ٓ يقضميييد اًمٞميييقم ـم٤مرٗمييي٦م يٛمٙمييـي ىمٞم٤مؾميييٝمؿ قميييغم  صييي ٤مب اًمرؾميييق  قمٚمٞميييف اًمًييي م    

شمرو  ر يل نذا، وم٤موٛميد  ، و   يمٜميرؿ شميرو   ين خمٓميو وميدًمقين قميغم نيذ  اًمٓم٤مرٗمي٦م يمٜمرؿ 

 يـ نل؟ نٜم٤م: اًمٓم٤مرٗم٦م ٓسمد زم ُمـ اًمرذيمػم سم٤مًمٗمرن يم ُمل نذا ٓ يٜمي٤مذم وٓ يٕمي٤مرض سمقضميف 
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ٓ شمييزا  ـم٤مرٗميي٦م ُميـي  ُمرييل فميي٤منريـ »ُميـي وضمييق  اعمٕم٤مرويي٦م اوييدي٨م اًمييذي ذيمرٟميي٤م  ُميـي ىمٌييؾ: 

 .  شم٤مرة ًمٚم ج٦م، وشم٤مرة سم٤مًم٘مقةٕ  اًمٔمٝمقر ىمد يٙمق  «قمغم اوؼ

  ُم٤م اًمٓم٤مرٗم٦م اعمٜمّمقرة سم٤موج٦م ومٝمذ  ُمقضمقدة دارٛم٦م قمغم وضمف إرض.

 ُمييي٤م اًمٓم٤مرٗمييي٦م اعمٜمّميييقرة سمييي٤مًم٘مقة اعم٤مديييي٦م ومٝميييذ  ىميييد وىميييد، و يميييؼم دًمٞميييؾ قمٜميييديمؿ أ  

نيي٤منؿ اًمٙمٗميي٤مر ُمًييٞمٓمرو  قمييغم سميي د اإلؾميي م، ونيي٤منؿ أ  اعمًييٚمٛمق  ذم اًمٌقؾمييٜم٦م 

اًمريل نيل  ًم٤ٌمٟمٞمي٤م، وميي٠ميـ اًمٓم٤مرٗمي٦م اعمٜمّميقرة سميي٤مًم٘مقة وانرؾميؽ ونيل اليقار ذم سمٚمييدي 

 وًمٞمس وم٘مط ذم اوج٦م؟ ٓ وضمقد ن٤م.

ُم٤م نق اعمقضمقد؟ نق اعمقضمقد اًمذي يم٤م  ذم طمرب إومٖم٤م ، يم٤مٟم٧م عم٤م ُم٤مت  وميراد ُمـي 

نٜميي٤م ونٜميي٤مح،  صيي ٤مب قمقاـمييػ  ؾميي ُمٞم٦م ـمٞمٌيي٦م وهمييػمة قمييغم اًمييديـ وو  مم رظميير ، وذنٌييقا 

اًمٕم٤مىم٦ٌم؟ ٓ يشء ُم٤م نق اًم٥ًٌم؟ اًمٓم٤مرٗم٦م اعمٜمّمقرة  وضم٤مندوا يمٚمٝمؿ سمٜمٞمرٝمؿ ًمٙمـ ُم٤مذا يم٤مٟم٧م

 .سم٤مًم٘مقة همػم ُمقضمقدة اًمٞمقم، وًمذًمؽ يًٞمٓمر اًمٙمٗمر ذم يمؾ اًمٌ د

 ذا قمرومٜم٤م نذ  او٘مٞم٘م٦م وظم صرٝم٤م:    نٜم٤مح  ومرادًا يٛمٙمـ    ي٘م٤مؾمقا قمغم سمٕميض 

 وميييراد اًمرؾميييق  ُمٕمييي٤ًم ىمٞمييي٤مس اًمٗمييي٤مرن اًميييذي ذيمرٟمييي٤م، ًمٙميييـ ٓ يقضميييد نٜمييي٤مح ـم٤مرٗمييي٦م  ي: 

ُمع سمٕمض يٛمٙمـ ىمٞم٤مؾمٝمؿ قمغم  وًمئؽ إص ٤مب ًمٜم٘مق  نؿ: ىم٤م   ص ٤مب سمٕمْمٝمؿ 

وا َنُْؿ َُم٤م اؾْمرََٓمْٕمُرؿْ ﴿ًمٙمؿ رسمٙمؿ:   .[6:]األنفل: ﴾َوَ قِمدُّ

نييي١مٓء هميييػم ُمقضميييقديـ  ذًا: ُمييي٤م نيييق اًمقاضمييي٥م؟ اًمقاضمييي٥م: نيييق اًمًيييٕمل قميييغم ؾميييٜمـ 

اًمرؾمييييق  قمٚمٞمييييف اًمًيييي م، وقمييييغم نديييييف وؾمييييٜمرف إلبيييي٤مد نييييذ  اًمٓم٤مرٗميييي٦م اًمرييييل ؾمييييرٙمق  

 وم٦م  مم ٟمٍمو٤م سم٤موج٦م ٟمٍمو٤م سم٤مًم٘مقة.ُمٜمّمقرة سم٤مإلو٤م

 نذا اًمًٕمل نق اًمقاضم٥م أ .

وم٤مٟمٔمروا أ  ذم يميؾ اًم يقرات اًمريل شم٘مي٤مم ذم  رض ُميـ سمي د اإلؾمي م، نيؾ نٜمي٤مح 

ـم٤مرٗمي٦م سمٛمٕمٜمييك اًمٙمٚمٛمي٦م  هنييؿ رسميقا يمييام رسميي٤منؿ رؾميق  ا   صيي ٤مسمف ُميـ ىمٌييؾ، و ٟمِميي٠منؿ 

شمييق  ذم ؾمييٌٞمؾ ا ، نييذ  ورسميي٤منؿ قمييغم قمٞمٜمييف، وميي٢مذا ىميي٤م  نييؿ: ُمقشمييقا ذم ؾمييٌٞمؾ ا  يٛمق
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 اًمٓم٤مرٗم٦م اًمٞمقم ٓ وضمقد ن٤م.

ل قمييـ اًمٓمريييؼ سمٙمٚمٛمرييلم، ٜم يي يمَ  ذًا: قمٚمٞمٜميي٤م    ٟمًييٕمك إلب٤مدنيي٤م، ُميي٤م نييق اًمٓمريييؼ؟  ٟميي٤م  ُ 

 ونذ  ًمٜم٤م ومٞمٝم٤م حم٤مرضات يم ػمة، وم٠مؿمػم  مم شمٚمؽ اعم ٤مرضات هب٤مشملم اًمٙمٚمٛمرلم.

ٟمييي٤ًم ُميييـ ًيييٛمٞمف سم٤مًمرّميييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞمييي٦م، ٟم يييـ أ  سمٕميييد  رسمٕمييي٦م قمنمييي ىمراًمٓمرييييؼ يشء ٟم

ٓ ٟمرٚم٘مييك اإلؾميي م همْميي٤ًم ـمرييي٤ًم يمييام سمٞمٜمييف رؾمييق  ا ، ونييذا ًمييف ارشمٌيي٤مط  ¢رؾمييق  ا  

 سم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م.

ٟم ـ شمٚم٘مٞمٜم٤م اًم٘مرر  همْم٤ًم ـمري٤ًم سم٠مًمٗم٤مفمف وًمٙمـ ُمع إؾمػ اًمِمديد سمٛمٕم٤مٟمٞمف: شمٚم٘مٞمٜم٤م  

 ومرىم٤ًم وؿمٞمٕم٤ًم و طمزاسم٤ًم.

ؾم م، و ٟمام  ذًا: نذ  اًمِمٞمع ونذ  إطمزاب ًمـ شمٜمج ، وًمق يم٤مٟم٧م شمٜمرٛمل  مم اإل

ٌُق َ  ؿُ وَم٢مِ   طِمْزَب ا  ِ نُ ﴿يٜمج  ُمٜمٝم٤م طمزب واطمد يمام ىم٤م  شمٕم٤ممم: 
٤مًمِ  [:9]الملئد ة ﴾اًْمٖمَي

 يمذًمؽ أي٦م؟ ـمٞم٥م.  ييـ؟ )طميزب ا  اًميذي يٕميٞمش ذم ًمٌٜمي٤م  سم٤مؾميؿ طميزب ا  ونيق 

طمييييزب ؿمييييٞمٕمل وىمييييد يٙمييييق  راوميضيييي؟! طمييييزب ا  نييييق اًمييييذي يرٛمًييييؽ سمٙمريييي٤مب ا ، 

 ُمٜمٝم٩م اًمًيٚمػ اًمّمي٤مًم  ارسمٓميقا نيذا اًمٙمي م اعميقضمز وقمغم ¢وسم دي٨م رؾمق  ا  

 سم٤مًمٙم م اًم٤ًمسم٘م٦م.

ومييي٤مًمٞمقم  ذا ٟمٔمرٟمييي٤م  مم يميييؾ اًم يييقرات اًمريييل ىم٤مُمييي٧م قميييغم يم يييػم ُميييـ  را  اإلؾمييي م 

ٟمجييدن٤م مل  ٘مييؼ نيي٤مشملم اًمريمٞمييزشملم: اًمرّمييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞميي٦م، ىمييد يٙمييق  نٜميي٤مح  ومييراد صييٗمقا 

ٟميف شمقطمٞميد اًمرسمقسمٞمي٦م، يشء ُمـ اإلؾم م ُمي  ً: قمروميقا اًمرقطمٞميد قميغم وضمٝميف اًمّمي ٞم   

شمقطمٞمد اإلًمقنٞم٦م  و اًمٕم٤ٌمدة، وشمقطمٞمد اًمّمٗم٤مت، ًمٙمـ رسمام شميرانؿ ُمي٤م  ًيٜمق  صي ة 

اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م، ُميي٤م  ًييٜمق  صييٞم٤مم اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م عميي٤مذا؟ ٕٟمييف نٜميي٤مح 

 ُمذان٥م  رسمٕم٦م شمًٛمك سمٛمذان٥م  نؾ اًمًٜم٦م والامقم٦م.

 ، ومييي٢مذًا:  ييييـ نيييذ  ويميييؾ ُميييذن٥م ييييره ر يييي٤ًم ذم يم يييػم ُميييـ اعمًييي٤مرؾ، وىمٚميييام يرٗم٘ميييق

اًمرّمٗمٞم٦م؟ سمس ُم٤م طم٘م٘م٧م وٓ ٟمِم٠مت ـم٤مرٗم٦م قمغم اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م، و ٟمام قمغم ُمذن٥م 
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ومييي   وُميييذن٥م ومييي   وُميييذن٥م ومييي  ، وم سميييد ُميييـ  ٘مٞميييؼ نييي٤مشملم اًمريمٞميييزشملم اًمرّميييٗمٞم٦م 

واًمؽمسمٞم٦م، ومٙمؾ الامقمي٤مت اًمريل  صمي٤مروا ُمِميٙمٚم٦م  و ومرٜمي٦م  و صميقرة  مم رظمير وىمي٧م صميقرة 

اًمرّميييييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞمييييي٦م، وأ   فميييييٜمٙمؿ شمٗمٝمٛميييييق   ٟميييييف  الزارييييير، نييييي١مٓء ُمييييي٤م ىمييييي٤مُمقا هبيييييذ 

اًمٙمٚمٛمرلم اًمذي نق  ٧م ُمٜمٝمؿ يمي م واؾميع ضميدًا ضميدًا، وومٕميؾ وشمٓمٌٞميؼ  وؾميع سمٙم يػم 

ويم ييييػم ضمييييدًا  ي:  قميييي٤مدة اإلؾميييي م سمٛمٗمٝمقُمييييف اًمّميييي ٞم   مم ُميييي٤م يميييي٤م  قمٚمٞمييييف ذم قمٝمييييد 

سمٞمٜمٜميي٤م وسمييلم نييذا، يمييؿ  ريي٤مج نييذا  مم زُمييـ،  ٤مً واًمًييٚمػ  رسمٕميي٦م قمنميي ىمرٟميي ¢اًمرؾمييق  

٤مج  مم قمدييييييد سميييييؾ ُمئييييي٤مت إًميييييق  ُميييييـ اًمٕمٚميييييامء ذم ؾمييييي٤مرر  ىمٓمييييي٤مر اًميييييدٟمٞم٤م ويميييييؿ  رييييي

اإلؾم ُمٞم٦م  يـ نذا؟ وم٤مًمرّمٗمٞم٦م نذ  صمؿ شمرسمٞم٦م اعمًٚمٛملم قمغم نيذا اإلؾمي م اًمّمي ٞم  

 طمٞمٜمئذ يقُمئذ يٗمرح اعم١مُمٜمق  سمٜمٍم ا .

ٝمدو  ذم ُمٍمييييي ُمييييي  ً، وي٘مرٚميييييق  ٓمَ ْْمييييي وم٤مًمًييييي١ما  اًميييييذي يمييييي٤م     نييييي١مٓء اًميييييذيـ يُ 

 و اًمنميييييـم٦م اعمٍميييييي٦م  و  و  مم رظمييييير ، نيييييؾ نييييي١مٓء وبييييي٤مهبق  ُميييييـ ىمٌيييييؾ اليييييٞمش 

ِمييٝمداء؟  ضمٌٜمييي٤م سمييي٠مهنؿ ًمٞمًيييقا ؿميييٝمداء عمييي٤مذا؟ ٕهنيييؿ  وًٓ مل ي٘مٕميييقا ىميييرغم ذم ؾمييي٤مطم٦م اًم

اعمٕمريميي٦م  ي: ؾميي٤مطم٦م اعمٕمريميي٦م طمٞميي٨م يٕمٚمييـ الييٞمش اعمًييٚمؿ سمري٤مؾميي٦م ُم٤ٌميٕميي٦م ُمييـ ىمٌييؾ 

 اعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م يٕمٚمـ الٝم٤مد قمغم ـم٤مرػ ُميـ اًمٙمٗمي٤مر واعمنمييملم ذم ؾميٌٞمؾ ا ، صميؿ

ي٘ميييع ذم نيييذ  اعمٕمريمييي٦م ؿميييٝمداء ُميييـ اعمًيييٚمٛملم،  و ىميييرغم ُميييـ اعمًيييٚمٛملم ومٝمييي١مٓء نيييؿ 

ؿمٝمداء اًمذيـ ي٘مٕمق  طمٞمٜمام ير٘م٤مشمٚمق  ُمع الٞمش اًمٜمٔم٤مُمل  و اًمنمـم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞمي٦م ؾميقاًء 

ذم ُمٍم  و ذم همػمن٤م، ومٝمي١مٓء ًمٞمًيقا ؿميٝمداء طمًيٌٝمؿ ونيذا ا   قمٚميؿ هبيؿ    ي٘مي٤م : 

ضمييدًا سمييلم    ٟم٘مييق : ىمرٚمييقا ذم ؾمييٌٞمؾ ا ،  هنييؿ ىمرٚمييقا ذم ؾمييٌٞمؾ ا ، وصمٛميي٦م ومييرن يمٌييػم 

وسميييلم    ٟم٘ميييق : ىمرٚميييقا ؿميييٝمداء ذم اعمٕمريمييي٦م ذم ؾميييٌٞمؾ ا  عمييي٤مذا؟ ىمٚمٜمييي٤م ًمٙميييؿ رٟمٗمييي٤ًم سمييي٠م  

اًمِمٝم٤مدة شمٜم٘مًؿ  مم ىمًٛملم: طم٘مٞم٘مٞم٦م وطمٙمٛمٞم٦م، ومي٢مذا ىمٚمٜمي٤م ذم ني١مٓء: ُمي٤مشمقا ذم ؾميٌٞمؾ 

ا   ي: ؿميييٝم٤مدة طمٙمٛمٞمييي٦م  و٘مٜمييي٤منؿ سمٛميييـ ٟميييص قمٚميييٞمٝمؿ اًمرؾميييق  قمٚمٞميييف اًمًييي م سمييي٠مهنؿ 

 ؿمٝمداء يم٤مًمذي ي٘مرؾ ندُم٤ًم  و همرىم٤ًم  و دوم٤مقم٤ًم قمـ ُم٤مًمف و قمـ ٟمٗمًف.

 ن١مٓء طمًٌٝمؿ     ٙمؿ ومٞمٝمؿ سم٠مهنؿ ُم٤مشمقا ذم ؾمٌٞمؾ ا ،  ُم٤م  ٟم٤م وم   قمر٘مد ذًمؽ.
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 ىميييق : طمًيييٌٝمؿ سم٤مًمٜمًييي٦ٌم ًمٖمييي٤ميرٝمؿ، وُم٘مّميييدنؿ؛ و ٓ ومييي٤مٟمٔمروا أ  يميييؿ ويميييؿ ُميييـ 

يمؿ اًميذي  ٙميؿ سمٖميػم ُمي٤م ىمرٞمؾ ي٘مع سم٥ًٌم نذ  اًم قرات اًمرل شم٘ميع سم٤مؾميؿ اخليروج قميغم اوي٤م

 ٟمز  ا  ص ٞم  نذا او٤ميمؿ  ٙميؿ سمٖميػم ُمي٤م  ٟميز  ا  يم٘ميريش سميامذا يمي٤مٟمقا  ٙمٛميق ؟ سميام 

 . ٟمز  ا  ونؿ  نؾ رشح وو  ، طمرك  هنؿ ًمٞمًقا ُمـ  نؾ اًمٙمر٤مب

ًمٞمًقا ُمـ  نؾ اًمٙمر٤مب، وُمع ذًميؽ وم٤مًمرؾميق  قمٚمٞميف اًمًي م صيؼم قمٚميٞمٝمؿ،  اًمِمٞم :

 سم٤منجرة  مم رظمر ُم٤م ذيمرٟم٤م  رٟمٗم٤ًم.وصؼم قمغم  ذانؿ طمرك ضم٤مء  إُمر 

وم٤مٔ  يٕمٞمش اعمًٚمٛمق  ذم يم ػم سمؾ ذم  يم ر، سميؾ ىميد ٟم٘ميق  ذم يميؾ سمي د اإلؾمي م 

سم ٙميييؿ ٓ  ٙميييؿ سميييام  ٟميييز  ا ، ومٝميييؾ يٙميييق   صييي ح نيييذا اوٙميييؿ  و نيييذا اوييي٤ميمؿ 

سمييي٤مخلروج قمٚمٞميييف، وىمريييؾ اًمٜمٗميييقس اًمؼميئييي٦م ونيييؿ مل يٓمٌ٘ميييقا اعمٕمٜميييك اًمٔمييي٤منر ذم أيييي٦م 

ـ اعمٕمٜمييييييييك اًمٙمٛمييييييييلم اًمييييييييذي رشطمرييييييييف ًمٙمييييييييؿ رٟمٗميييييييي٤ًم ذم ىمقًمييييييييف: اًمًيييييييي٤مسم٘م٦م ومْميييييييي ً قميييييييي

وا﴿  .[6:]األنفل: ﴾َوَ قِمدُّ

 ُمٕمٜمك نذا واو     ؿم٤مء ا ؟

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 اٞمؾ. اًمِمٞم :

 ( 00:  30:  18/ 705) اهلدى والنور/
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 دٗاد املسأ٠

ذم ُم٠ًمًم٦م ضمٝم٤مد اعمر ة ٕمقا ؾم  قَ سمٕمض اًمٕمٚمامء شمَ  ضمٝم٤مد اعمر ة يمٞمػ يٙمق  : اًم٤ًمرؾ

 ؟ومرٕمٚمٞمؼ قمغم اعم٠ًمًم٦م ًمرضم٤م  سمردري٥م اًمٜم٤ًمء قمغم محؾ اًمً ح ي٘مقم ا

  ٟم٤م ُم٤م ومٝمٛم٧م قمٚمٞمف . اًمِمٞم :

سمق  اًمٜمًي٤مء ر  دَ ذم اًمًقدا  سم٤مؾمؿ الٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ ا  يُي أ    في٘مق  سم٠مٟم ُمداظمٚم٦م:

اًمٜمي٤مر وٟم يق ذًميؽ ُميـ  و ـمي نويدرسمقهنؿ يمام يدرسمق  اًمرضم٤م  قمغم محيؾ اًمًي ح 

 يمذًمؽ وُم٤مذا يٚمًٌـ يٕمٜمل .  ًمٞمسسمردريٌٝمؿ اًمرضم٤م   إؿمٞم٤مء وـمٌٕم٤م  فمـ اًمذيـ ي٘مقم

 وا  نق ًم٤ٌمس يمٚم٤ٌمس اًمرضم٤م  . ُمداظمٚم٦م:

ُم٤م  دري  ذا يم٤م  إخ اًم٤ًمرؾ قمٜميد  ومٙميرة ؾمي٤مسم٘م٦م طميق  اًمرّميٗمٞم٦م واًمؽمسمٞمي٦م  اًمِمٞم :

قمـ يقم نذ   ٤مً يقُم ؾمٛمٕم٧م ىمر ت ؿمٞمئ٤م ُم ؾ نذ  إُمراض اًمرل شمٜمرنم وشمزداد اٟمرِم٤مراً 

ؾ ؾمي٤مًمٙملم ذم  ٘مٞميؼ ٔمام ي١ميمد ًمٜم٤م    اًمٓمريؼ نق    ٟمو ٟم ،٠ًم  يمٞمػ ُمٕم٤ملرٝم٤مٓ يُ 

 ٤مً ٕ  ُمٕم٤ملييي٦م نيييذ  إُميييراض نيييل يم٤مًمٓمٌٞمييي٥م اًميييذي يٕمييي٤مًم٩م ُمروييي ،اًمرّميييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞمييي٦م

فميي٤منرا قمييغم سمييد  اعمييريض وٓ يٕميي٤مًم٩م اعمييرض ُمييـ ضمييذور  اعمرٛمٙمٜميي٦م ُمييـ ىمٚميي٥م نييذا 

وًميذًمؽ ومٛميـ اخلٓمي٠م  ،ٗم  قمغم ضمًد   صمر ذًميؽ اعميرض اًميداظمكمٓماعمريض اًمذي ي

 ٟمٗمًيييٜم٤م وميييٞمام ًميييق يمٜمييي٤م ٟمًيييرٓمٞمع    ٟمٕمييي٤مًم٩م ُم يييؾ نيييذ  إُميييراض اًمٔمييي٤منرة ُميييـ    ٟمِميييٖمؾ 

اخلٓمييي٠م    ٟمِميييٖمؾ  ٟمٗمًيييٜم٤م عمٕم٤ملرٝمييي٤م  و ذم ُمٕم٤ملرٝمييي٤م ٕ  نيييذ  اعمٕم٤ملييي٦م ٓ شمٙميييق  

ونذا  ىميق  ُميع  ،ُمٕم٤مل٦م ؿم٤مومٞم٦م ُم٤م دام    اعمرض ٓ يزا  ُمرٛمٙمٜم٤م ذم ىمٚم٥م اعمريض

رض اًمٔمي٤منر ونيذا ًميٞمس اًم٘مٞمد اًميذي ذيمرشميف ونيق  ذا يمٜمي٤م ُمًيرٓمٞمٕملم ُمٕم٤ملي٦م نيذا اعمي

ذم ُمٚمٙمٜم٤م وٓ ذم ـمقىمٜم٤م ٕ  إُمر ذم يد ن١مٓء اوٙم٤مم اًمذيـ اٟم رومقا قمـ اوٙميؿ 
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سم٤مًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م اٟم راوم٤م يم ػما  و ىمٚمٞم  يم  سم ًٌف وًمذًمؽ ًميٞمس قمٚمٞمٜمي٤م  ٓ    ٟم ٘ميؼ 

 ًمٞمف  قمٜمل ىمق  ا  قمز   ¢ىمق  رسمٜم٤م شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم ذم يمر٤مسمف ُمع وٛمٞمٛم٦م طمدي٨م ٟمٌٞمف  

٤م  َ ﴿وضمييييؾ  ؾ   َِذا اْنرَييييَدْيُرْؿ َييييي ـْ َويييي يُمْؿ َُميييي يييي ُٙمْؿ ٓ َيُيُّ يييي ًَ ٞمُْٙمْؿ َ ٟمُٗم ـَ رَُمٜمُييييقا قَمَٚميييي ِذي يييي يييي٤م اًم  َ اُّ

ُمييع اؾميرٛمرارٟم٤م قمييغم اًمٕمٛمييؾ سم ييدي٨م اًمرؾميق   قمٚمٞمييف اًمًيي م  اًمييذي  [569]الملئدد ة ﴾...

روا   سميييق سمٙمييير اًمّميييديؼ طمٞميييٜمام ظمٓمييي٥م ذم اًمّمييي ٤مسم٦م وذيمييير ُمييي٤م ُمٕمٜمييي٤م   ٟميييف ىمييي٤م   ٟمٙميييؿ 

 ُمير   ¢ٖميػم شم٠مويٚمٝمي٤م صميؿ ذيمير اويدي٨م اًميذي يرْميٛمـ    اًمٜمٌيل  ًمرر٠موًمق  نيذا أيي٦م سم

سمٕمييد ذًمييؽ ٓ ييييٟم٤م ُمييـ  ،قمييـ اعمٜمٙميير ايٜمٝمييق  و   واعمًييٚمٛملم سميي٠م  ييي٠مُمروا سميي٤معمٕمر

 .وؾ  ذ انرديٜم٤م

ٟمٕميي٤مًم٩م نييذ  إُمييراض ٕهنيي٤م صييدرت وييـ اًم٘مييقة سمٞمييد      ذ  ومييٜم ـ ٓ ٟمًييرٓمٞمع 

م  ونيل    ٟمًيرٛمر ذم ًمٙمـ ٟمًيرٓمٞمع    ٟمٓمٌيؼ أيي٦م ُميع طميدي٨م اًمرؾميق   قمٚمٞميف اًمًي 

اًمدقمقة وسم٤مًمرل نل  طمًـ ذايمريـ    ُمراشمي٥م إُمير سمي٤معمٕمرو  واًمٜمٝميل قميـ اعمٜمٙمير 

يي ًمٞمًيي٧م ُمرشمٌيي٦م واطمييدة و ٟمييام نييل صميي ث ُمُ  ح هبيي٤م ذم طمييدي٨م  ن ؾمييٕمٞمد اخلييدري ٍَم 

ّميي ٞم  ونييق واوٛمييد   ُمٕمييرو  قمٜمييد ـميي ب اًمٕمٚمييؿ اًماًمييذي روا  اإلُميي٤مم ُمًييٚمؿ ذم 

ومييي٢م  مل يًيييرٓمع  ،ُميييٜمٙمؿ ُمٜمٙميييرا ومٚمٞمٖميييػم  سمٞميييد ُميييـ ر ه » :¢اٞمٕمييي٤م  ٓ ونيييق ىمقًميييف  

 رييييد ُميييـ شميييذيمػمي هبيييذا  «وذًميييؽ  ويييٕمػ اإلييييام  ،ومييي٢م  مل يًيييرٓمع ومٌ٘مٚمٌيييف ،ومٌٚمًييي٤مٟمف

اودي٨م  ٟمٜم٤م طمٞمٜمام ٟم٘ميق  ٓ ٟمًيرٓمٞمع    ٟمٕمي٤مًم٩م نيذا اًمٜميقع ُميـ اعميرض اًميذي ذيمرشميف 

وٟم ييـ ٟم٘مييق  رؾمييٗملم  ٟمٜميي٤م ٓ ٟمًييرٓمٞمع    ٟميي٠مُمر  ،و ُم ٤مًمييف ُمييع إؾمييػ يم ييػم ويم ييػم ضمييداً 

ٕمرو  ذم  يم ر إطمٞم٤م  ُمـ اًمدرضم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ونل شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر سم٤مًمٞمد سميؾ  صيٌ ٜم٤م سم٤معم

ررٟم٤م  مم    ٓم اعمٜمٙمر ذم يم ػم ُمـ إطمٞم٤م  سم٤مًمٚم٤ًم  واوػم  ٖمَ ذم زُمـ ٓ ٟمًرٓمٞمع    ٟمُ 

ُمييـ نٜميي٤م ضميي٤مء ومْمييؾ أُمييريـ سميي٤معمٕمرو  واًمٜميي٤منلم  ،ٟمٖمييػم سم٤مًم٘مٚميي٥م وم٘مييط ًمٗمًيي٤مد اًمزُميي٤م 

نييييؿ  ضميييير » :ذم طم٘مٝمييييؿ  ¢ؾمييييق  ا   قمييييـ اعمٜمٙميييير ذم رظميييير اًمزُميييي٤م  اًمييييذيـ ىميييي٤م  ر

ٕٟمٙمييؿ » -ونٜميي٤م اًمِميي٤مند0وقمٚمييؾ ذًمييؽ  «ُمييٜمٙمؿ» :ىميي٤م  ؟ىميي٤مًمقا ُمٜميي٤م  م ُمييٜمٝمؿ « ًييلم

 .«دمدو  قمغم اوؼ  ٟمّم٤مرا وٓ بدو  قمغم اوؼ  ٟمّم٤مراً 
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سمييي٤معمٕمرو   ٟمييي٠مُمرسمٜمييي٤م  ٓ      طم٤مـمييي٧م ذ  ًميييٞمس قمٚمٞمٜمييي٤م ذم زُميييـ اًمٗميييرـ نيييذ  اًمريييل 

و ٟم٤م  ذيمر سمٛم ؾ ىمقًمف  «ٟمٗم٤ًم  ٓ وؾمٕمٝم٤مٓ يٙمٚمػ ا  »وٟمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر وذم طمدود 

يييييييَذا اْوَيييييييِدي٨ِم ﴿شمٕمييييييي٤ممم  ٤مِرِنْؿ  ِْ  مَلْ ُي١ْمُِمٜمُيييييييقا هِبَ غَم رصَمييييييي َؽ قَمييييييي ييييييي ًَ ٤مظِمٌع َٟمْٗم يييييييَؽ سَمييييييي وَمَٚمَٕمٚم 

ًٗم٤م سميييلم يمٗمييير اًمٙمٗمييي٤مر  واوييي ٤مً  ىمييي٤مً رْ ٓ ؿميييؽ وٓ ريييي٥م  سميييدا    نٜمييي٤مح ومَ  [:]الكهددد  ﴾َ ؾَمييي

  سمّمييييدن ٟمٌييييقة ذم  قمراوييييٝمؿ قمييييـ اإليييييام  ¢وقمٜميييي٤مدنؿ اعمًييييرٛمر ُمييييع رؾمييييق  ا   

وَمَٚمَٕمٚم يَؽ ﴿اًمرؾمق   قمٚمٞمف اًمً م  طمرك وقمٔمف ا  قميز وضميؾ سمٛم يؾ نيذ  أيي٦م وم٘مي٤م  ًميف 

ًٗم٤م يييَذا اْوَيييِدي٨ِم َ ؾَميييي ٤مِرِنْؿ  ِْ  مَلْ ُي١ْمُِمٜمُييييقا هِبَ غَم رصَمييي َؽ قَميييي ييي ًَ ٤مظِمٌع َٟمْٗم  ي مل  [:]الكهدددد  ﴾سَمييي

ٌيػم سميلم ي١مُمٜمقا سمي٤مًم٘مرا  وسمٌٕم ي٦م اًمرؾميق   قمٚمٞميف اًمًي م  ىمٚمي٧م ٓ ؿميؽ  ٟميف نٜمي٤مح وميرن يم

يمٗمر اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ قمٜم٤منؿ اًم٘مرر  هبذ  أيي٦م وسميلم ني١مٓء اعمًيٚمٛملم اًميذيـ يٜم روميق  

اٍت ﴿ذم يم ييييػم ُمييييـ إطمٙميييي٤مم اًمنمييييقمٞم٦م قمٜمٝميييي٤م  يييي ٞمِْٝمْؿ طَمَنَ َؽ قَمَٚميييي يييي ًُ ْذَن٥ْم َٟمْٗم ...وَميييي  شَميييي

ُٙمْؿ ٓ﴿ ونٜمييي٤م شمييي٠ميت أيييي٦م اًمًييي٤مسم٘م٦م[8]فدددلطر ﴾... ييي ًَ ٞمُْٙمْؿ َ ٟمُٗم ـَ رَُمٜمُيييقا قَمَٚمييي ِذي ييي ييي٤م اًم  َ ٤م َ اُّ  َيييي

ؾ   َِذا اْنرَيييَدْيُرْؿ ...  ـْ َوييي يُمْؿ َُمييي ييي وسم ٤مصييي٦م  ذا يمٜمييي٤م ٟم يييـ ٟم٘ميييقم سميييام  [569]الملئددد ة ﴾َيُيُّ

ٟمًييييرٓمٞمع ُمييييـ شمٓمٌٞمييييؼ إُميييير سميييي٤معمٕمرو  واًمٜمٝمييييل قمييييـ اعمٜمٙميييير اًمييييذي ذيميييير   سمييييق سمٙميييير 

اًمّمييييييديؼ ر  ا  شمٕميييييي٤ممم قمٜمييييييف ظمِمييييييٞم٦م آوييييييٓمرار واًمقىمييييييق  قمٜمييييييد فميييييي٤منر أييييييي٦م  

قمييـ اعمٜمٙميير ًمييٞمس نييذا نييق  اشمٜمٝمييق  وٓ  ي ٓ شميي٠مُمروا سميي٤معمٕمرو ﴾قمٚمييٞمٙمؿ  ٟمٗمًييٙمؿ﴿

اعم٘مّميييييقد ُميييييـ أيييييي٦م وًمٙمٜمٜمييييي٤م ٟمّميييييؾ  مم او٘مٞم٘مييييي٦م اًمًييييي٤مسم٘م٦م وظم صيييييرٝم٤م  ٟمٜمييييي٤م ٟمييييي٠مُمر 

سميي٤معمٕمرو  وٟمٜمٝمييك قمييـ اعمٜمٙميير ذم طمييدود آؾمييرٓم٤مقم٦م وٓ ييييٟم٤م سمٕمييد ذًمييؽ ويي   

 وا   قمٚمؿ . ،نذا ُم٤م قمٜمدي ،ُمـ وؾ واسمرٕمد قمٜم٤م

 (  00:  00:  56/ 788) اهلدى والنور/
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 ٝاد٠ يف اجلٗادتٛسٝد ايك

 شمقطمٞمد اًم٘مٞم٤مدة ي٤م ؿمٞم  ذم الٝم٤مد، رشـم٤ًم ُمـ رشوط اًم٘م٤مدة؟ ُمداظمٚم٦م:

ٓ ؿميؽ، اًم٘مٞميي٤مدة يٕمٜميل: اخل ومي٦م، ٓ سمييد ُميـ اخل ومي٦م، ونييق اًميذي ؾمييٞم٘مقد  اًمِميٞم :

 الٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ ا  قمز وضمؾ.

 (  00:  44:  16/   80) اهلدى والنور /  
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 سدٜح: َٔ مل جياٖد 

ُٜ  ..خ ْفط٘.دَِّشأٚ 

ُمـ مل ب٤منيد »... ضمزاح ا  ظمػم، أ  ُم٤م وم٤مردة اودي٨م اًمذي ي٘مق :  ُمداظمٚم٦م:

نيييؾ جميييرد     يييدث ٟمٗمًيييف  « و  يييدث ٟمٗمًيييف سم٤ملٝمييي٤مد وميييامت ُمييي٤مت ُمٞمرييي٦م ضم٤منٚمٞمييي٦م

ذم ؾمٌٞمؾ ا   ٟميف ظميرج  اًمققمٞمد، ونؾ  ذا سمذ  ُمـ ُم٤مًمف ؿمٞمئ٤مً  سم٤ملٝم٤مد خيرضمف ُمـ نذا

 د ظمرج ُمـ نذا اًمققمٞمد؟ُمـ نذا اًمققمٞمد يٕمٜمل: ذم ؾمٌٞمؾ ا  ذم الٝم٤م

 نق سم٤مرح ا  ومٞمؽ الٝم٤مد ضمٝم٤مدا : اًمِمٞم :

 طمد ٤م: ومرض قملم يمام نق اًمِم٠م  ذم نذا اًمزُم٤م ، وأظمر: ومرض يمٗم٤ميي٦م، أ  

وطمٞمٜمئيذ ٓ  قمٚمٞميفُم٤م ذم ومرض يمٗم٤مي٦م؛ ٕ  اعمًٚمٛملم همزوا ذم قم٘مر دارنؿ ومٝمق وميرض 

   يٜمٗميير ُمييع  يٙمٗمييل     ييدث اعمًييٚمؿ ٟمٗمًييف سم٤ملٝميي٤مد ًمٞمٜمجييق ُمييـ اًمٜمٗميي٤من، ًمٙمييـ قمٚمييف

اًمذيـ يٜمٗمرو  ذم ؾمٌٞمؾ ا  قمز وضمؾ، نذا  ذا وضميدت إؾمي٤ٌمب اًمريل وٞميو الٝمي٤مد 

ذم ؾمٌٞمؾ ا  قمز وضمؾ، ذم نذ  او٤مًم٦م وضم٧ٌم اًمٜمٗمرة ُمـ يمؾ ُمًٚمؿ،  ُم٤م  ذا مل شمٙمـ 

اًمٔمييرو  ُمقاشمٞميي٦م ًمييذًمؽ وميي   ىمييؾ ُمييـ    يٜمييقي نييذا الٝميي٤مد، نييذا اوييدي٨م ا٤مُميي٤ًم ُمييـ 

ُمييـ ر ه ُمييٜمٙمؿ ُمٜمٙمييرًا » ييدي٨م  ن ؾمييٕمٞمد اخلييدري: طمٞميي٨م اًمٜمٞميي٦م اًمرييل ٓ سمييد ُمٜمٝميي٤م يم

 «ومٚمٞمٖمػم  سمٞمد ، وم٢م  مل يًرٓمع ومٌٚم٤ًمٟمف، وم٢م  مل يًرٓمع ومٌ٘مٚمٌف وذًمؽ  ويٕمػ اإلييام 

 ىمييؾ ُمييـ يٜمييقي ذًمييؽ ىمٚمٌيي٤ًم، نييذا نييق  وميي وم ٞمييٜمام ٓ يًييرٓمٞمع اعمًييٚمؿ    ب٤منييد ومٕميي ً 

 و »يٕمٜميل: طميلم اإلُمٙمي٤م   «ُميـ مل يٖميز»اعم٘مّمقد ُمـ طمدي٨م اًمرؾمق  قمٚمٞميف اًمًي م: 

  و يمام ىم٤م  قمٚمٞمف اًمً م. «مل  دث سمف ٟمٗمًف صمؿ ُم٤مت ُم٤مت قمغم ؿمٕم٦ٌم ُمـ اًمٜمٗم٤من

 (  00:  44:  34/   80) اهلدى والنور /  
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 أضس٣ احلسب

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًميألهه.. ٟمرييد    ٟمرٕمير  قميغم ُميـ نيؿ إهه ذم اويرب:  ُمداظمٚم٦م:

ونؾ نؿ اًميذيـ  ٘مقا اًمً ح سمدو  وديد،ٚمْ ٛمق   ٟمٗمًٝمؿ سمٕمد    يُ ٚم  ًَ نؾ نؿ اًمذيـ يُ 

ؿ قمٚمييٞمٝمؿ رهمييؿ  ٟمييقومٝمؿ، وُميي٤م اوٙمييؿ ومييٞمام  ظمييذ نييذا اًمرضمييؾ ُمييـ إهه َجيي  يْميي٤ًم ُاْ 

 وىمرؾ سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م يمقوع ىمٜمٌٚم٦م ذم ....  و ذم ضمًٛمف سمٕمد     هو  و ظمذو ..

 نق ىم٤مرد.. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ىم٤مرد يمرٞم٦ٌم. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ، وٟم٠ًم  ٟمٗمس اًمٕمٚمامء، وٟمريد شمٕمريػ إهه.. ُمداظمٚم٦م:

نيييييذا  رييييي٤مج  مم حمييييي٤مرضة، وأ  اؾميييييٛم قا زم ٟمّميييييكم ومريْميييييرٜم٤م صميييييؿ  اًمِميييييٞم :

 ٟمجٞمٌٙمؿ قمـ نذا اًم١ًما .

يمييؾ ُمييـ وىمييع  ؾمييػمًا ذم يييد اعمًييٚمٛملم ويميي٤م  ... وؾمييقاء يميي٤م  وىمققمييف  ؾمييػمًا رهمييؿ 

 ٟمٗمف  و اؾمرًٚمؿ سمٜمٗمًف ومٝميق  ؾميػم ًميده  نيؾ اًمٕمٚميؿ يمٚمٝميؿ    اليٞمش اعمًيٚمؿ  ذا هميزا 

، ًمٙميـ ٓ بيقز ىمريؾ اًمٜمًي٤مء  ٓ ٟمًي٤مًء ورضمي٤مًٓ  سمٚمدة ومدظمٚمقا ومٞمٝم٤م قمٜميقة ومٙمٚمٝميؿ  هه

 ذا يم٤مٟم٧م حم٤مرسم٦م، صميؿ سمٕميد    ي٘ميع اًمٙمي٤مومر اعم ي٤مرب سمٞميد اعمًيٚمٛملم  ؾميػمًا ومٚمٚم ي٤ميمؿ 

ٟم٤مرٌيييف ىم٤مريييد اليييٞمش    يرٍمييي  ذم إهه سمرٍمييي  ُميييـ  رسمٕمييي٦م  ىمًييي٤مم: ىمًيييٛملم  و 

ُد وَ ﴿را ذم اًم٘ميييييييرر  اًمٙميييييييريؿ ذم ىمقًميييييييف قميييييييز وضميييييييؾ: يمِييييييي ُميييييييٜمٝمام ذُ  ٤م َُمٜممييييييي٤م سَمْٕمييييييي ييييييي ٤م وَم٢مُِم  ييييييي  ُِم 

 .[8]محم  ﴾ومَِداءً 



 اجلهاد ------------------------------------------------------------- األلباىي يف امليهججامع تراث العالمة 

758 

 اًم٘مًؿ اًم ٤مًم٨م: ونق آؾمؽمىم٤من وآؾمرٕم٤ٌمد.

 واًم٘مًؿ اًمراسمع: نق اًم٘مرؾ.

وم٤مويي٤ميمؿ  و اًم٘م٤مرييد ... ٟم٤مرٌيي٤ًم قمٜمييف يييره اًمييذي  ٘مييؼ ُمّمييٚم ٦م اعمًييٚمٛملم سمٕم٤مُميي٦م  و 

ُمّميييٚم ٦م الييييٞمش اعمًيييٚمؿ اًمييييذي قمٜميييد  سمّمييييقرة ظم٤مصييي٦م ومٝمييييق يٜمٗميييذ ،  ُميييي٤م ىمييير ً و ُميييي٤م 

 .اؾمؽمىم٤مىم٤ًم و ُم٤م ُمٜم٤ًم و ُم٤م ومداءً 

 ُم٤م ُمٕمٜمك ُمـ؟ ُمداظمٚم٦م:

 .«اذنٌقا وم٠مٟمرؿ اًمٓمٚم٘م٤مء»يٕمٜمل: يمام ضم٤مء ذم اودي٨م:  اًمِمٞم :

 اعمـ يٕمٜمل: ًمقضمف ا . ُمداظمٚم٦م:

 نق يمذًمؽ. اًمِمٞم :

 وم٢مذا يم٤م  يم٤مومر يمٞمػ يٙمق  ...؟ ُمداظمٚم٦م:

 ًمٙمـ ٓ  ىمق  ذم ُمّمٚم ٦م نٜم٤م، ىمٚم٧م:    إُمر يٕمقد  مم ىم٤مرد الٞمش. ُمداظمٚم٦م:

ومًي٠مًمف وم٠مقمٓمي٤م  ُم٤مري٦م ر س ُميـ  ¢سمٞمي٤ًم ضمي٤مء  مم اًمٜمٌيل شمذيمرو  رسميام طميدي ٤ًم     قمرا

اإلسمييؾ ... نييذا اًمٕمٓميي٤مء اًمييذي ٓ يييذيمر دم٤منييف طميي٤ميمؿ ـمييل.. نييذا اًمرضمييؾ طمييلم  ظمييذ  

 اعمًٚمٛمق  ويم٤م   ؾمػمًا وم٢م  اًمرضمؾ وصٗمف سمام نق  نؿ ُمـ ُمٜمف.

 ... ُمداظمٚم٦م:

وُمييـ نٜميي٤م ضميي٤مء  و هبييذ  اوٙمٛميي٦م ضميي٤مء ... اعم١مًمٗميي٦م ىمٚمييقهبؿ ... وميي٢مذا ر ه  اًمِمييٞم :

يمؿ    واطميييدًا  و قمدييييد ُميييـ إهه  ذا ىمييي٤م  نيييؿ: اذنٌيييقا ومييي٠مٟمرؿ اًمٓمٚم٘مييي٤مء بيييد اوييي٤م

 اًم٘مٚمقب ...

 ... قمٜمٝم٤م... يٕمٙمس قمٜمدنؿ ... ُمداظمٚم٦م:

ومٞمٝم٤م طمٙمٛم٦م ... ومي٢مذًا: نيذ  اًمرٍميوم٤مت إرسمٕمي٦م يٕميقد اظمرٞمي٤مر اًمقاطميد ُمٜمٝمي٤م  اًمِمٞم :

و    مم ىم٤مرييد الييٞمش، وميي٢م  ر ه ىمرييؾ إؾمييػم  و إهه ُمٕمٜمييك ذًمييؽ وميي  ًمييقم قمٚمٞمييف، 
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دًميييي٦م إهه، و ُميييي٤م ُمٜميييي٤ًم و ُميييي٤م ر ه اعم٤ٌمدًميييي٦م ونييييذ  ُمٕمرووميييي٦م سم٤مًمٜمٔميييي٤مم طمرييييك اًمٞمييييقم ُم٤ٌم

 ...ومداء

هنيك  ¢وم٤مًمِم٤مند: ًمٙمـ طمٞمٜمام يراد ىمرؾ إؾمػم وم  بقز اًمرٛم ٞمؾ سميف؛ ٕ  اًمٜمٌيل 

٦م يمام هنك قمـ ىمرؾ اًمٜم٤ًمء، ور ه ذات يقم ـم٤مرٗم٦م ُمـ  ص ٤مسمف ىمد اضمرٛمٕمقا ٚمَ  ْ قمـ اعمُ 

يي واًمرَ  ُميي٤م »ٞمٚميي٦م، ومًيي٠م ، ىميي٤مًمقا: نييذ  اُميير ة ىمرٞمٚميي٦م، ىميي٤م  قمٚمٞمييف اًمًيي م: قا طمييق  اُميير ة ىمرٗمُّ

وم٘م٤م  اًمٕمٚمامء: سم٠م  اًمٜم٤ًمء  ذا مل ي٘م٤مشمٚمـ وم  بقز  «يم٤مٟم٧م نذ  ًمر٘م٤مشمؾ ومٜمٝمك قمـ ىمرٚمٝم٤م

ىمرٚمٝمـ، ... اوٙمؿ ُميـ  رسمٕمي٦م ونيق اًم٘مريؾ ٓ ... اًمٜمًي٤مء  ٓ  ذا يميـ سمي٤مرش  اًم٘مري٤م  ... 

ٔمييي٤مم اإلؾمييي م  ٟميييف ي٘مريييؾ ُمييي٤م ... وم٤مًمّميييقرة اًمريييل  ٟمييي٧م ؾمييي٠مًم٧م قمٜمٝمييي٤م رٟمٗمييي٤ًم إصيييؾ ذم ٟم

إؾميييييػم؛ ٕهنييييي٤م نيييييل اًم٘مرٚمييييي٦م اعمر ييييي٦م واعمنميييييوقم٦م، واويييييدي٨م و   يمييييي٤م  ورد ذم 

   ا  يمري٥م اإلطمًي٤م  ذم يميؾ يشء ومي٢مذا ذسمي   طميديمؿ ومٚمٞم ًيـ اًمذسم ي٦م، »اوٞمقا : 

 .«و ذا ىمرؾ ومٚمٞم ًـ اًم٘مرٚم٦م، وًمٞم د  طمديمؿ ؿمٗمرشمف وًمػمح ذسمٞم رف

 اوٞمقا ؛ وًمذًمؽ هنيك قمٚمٞميف اًمّمي ة واإلٟم٤ًم  سم  ؿمؽ ... اإلٟم٤ًم  يٗمْمؾ قمغم

 ٦م.ٚمَ  ْ واًمً م  قمـ اعمُ 

ؾ ومٞمف ُمـ    ٛمَ ؾ سمٛمًٚمؿ يُ      قمـ إؾمػم سمٕمٞمٜمف  ٟمف ُمَ رِ ىمد يًر ٜمك ُمـ ذًمؽ ومٞمام  ذا قمُ 

ـِ ﴿سميييييي٤مب ىمقًمييييييف شمٕميييييي٤ممم:  ٤م اقْمرَييييييَده  وَمَٛميييييي ٞمُْٙمْؿ وَم٤مقْمرَييييييُدوا قَمَٚمٞمْييييييِف سمِِٛم ْييييييِؾ َُميييييي اقْمرَييييييَده قَمَٚميييييي

 ىم٤مشمؾ ومقىمع  ؾمػمًا وم  بقز شمٕمذيٌف وٓ... نذا..   ُم٤م  ٟمف  [598]البقرة ﴾قَمَٚمٞمُْٙمؿْ 

 (.01a/00:22:04)رحلة النور)
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 ايتربع يًذٗاد

اًمًييي م قمٚميييٞمٙمؿ ورمحييي٦م ا  وسمريم٤مشميييف، نيييؾ بيييقز ... شمؼمقمييي٤مت وظم٤مصييي٦م ذم  ُمداظمٚمييي٦م:

الٝميي٤مد إومٖميي٤مين ومييٞمام نييق  نييؿ ُميـي ذًمييؽ وومييٞمام يامصمٚمييف ذم إ ٞميي٦م يم٢مقم٤مٟميي٦م ُمرييزوضملم ُميـي 

٤مب اًمييراهمٌلم ودم ٞمؾ ا ، ويمرًييديد ديييق  اًمٖميي٤مرُملم، ُمييع اًمٕمٚمييؿ سميي٠م  اًمِميٌي ٝمٞمييز اًمٖمييزاة ذم ؾميٌي

 .نذا اًمٕمٛمؾ ىمد ىم٤مم سمف اًمٌٕمض سمٕمد ؾم١ما  اًمٓمٚم٦ٌم اعمج٤منديـ وا   قمٚمؿ

و٤م ٓ ؿميؽ ومٞميف    قمٚميامء اعمًيٚمٛملم    ىمقًميف شمٕمي٤ممم ذم أيي٦م اعمِميٝمقرة  اًمِمٞم :

 َواعمَْ ﴿ذم ُمّميي٤مر  اًمزيميي٤مة: 
ِ
َراء َدىَم٤مُت ًمِْٚمُٗمَ٘ميي يي يياَم اًمّم  ٤ميمِلمِ  ِٟم  يي صمييؿ ىميي٤م  ذم  [6:]التوبددة ﴾ًَ

ِ﴿رظمرنيي٤م:  ٌِٞمِؾ ا       و  ُمييي٤م يييدظمؾ ذم ؾميييٌٞمؾ ا  نييق الٝمييي٤مد،  [6:]التوبدددة ﴾َوذِم ؾَميي

ونؾ يدظمؾ ذم ذًمؽ ُمٕمٜمًك رظمر ىمدياًم مل ي٠مت قميـ  طميد ُميـ إرٛمي٦م اعمِميٝمقريـ  ٟميف 

ِ﴿يٛمٙمييـ شمقؾمييٞمع ُمٕمٜمييك:  ٌِٞمِؾ ا   اويي٩م؟  مم  يم يير ُمييـ الٝميي٤مد و [6:]التوبددة ﴾َوذِم ؾَميي

 ي:  ذا  طمج٩م اًمٖمٜمل وم٘مػمًا  مم سمٞم٧م ا  اورام سمامًميف وميذًمؽ بزييف قميـ زيمي٤مة ُم٤مًميف، 

 ومٚمٞمس نٜم٤مح وضمف رظمر سمرٗمًػم نذ  الٛمٚم٦م ُمـ ري٦م  ٓ ذم الٝم٤مد و ٓ ذم او٩م.

 قميير     سمٕمييض اعمٕميي٤مرصيـ شمقؾمييٕمقا ذم ُمٕمٜمييك نييذ  الٛمٚميي٦م طمرييك  دظمٚمييقا ومٞمٝميي٤م 

 ًمًٌٌلم اصمٜملم: يمؾ ؾمٌٞمؾ اخلػم ونذا شمقؾمع همػم حمٛمقد قمٜمدي

  وًٓ: ٕٟمف مل يرد ذًمؽ قمـ  طمد ُمـ اًمًٚمػ وُمـ قمٚمامء اًمرٗمًػم ومٞمام قمٚمٛم٧م.

َدىَم٤مُت ﴿وصم٤مٟمٞمييي٤ًم: ٕهنييي٤م ... ذم  و  أيييي٦م اًمريييل ضمييي٤مءت سمٕمٌييي٤مرة اوٍمييي:  ييي ييياَم اًمّم   ِٟم 

 
ِ
: ٜملو مم رظمر ، صمؿ يٜم٤مذم اًمرٕمداد اعمذيمقر، وم٢م  نذا اًمرٕمداد يٕم  [6:]التوبة ﴾ًمِْٚمُٗمَ٘مَراء

ٌِٞمِؾ ﴿ذ  إٟميييقاع اًم امٟمٞمييي٦م، ومٚميييق يمييي٤م  اعم٘مّميييقد ُميييـ ىمقًميييف شمٕمييي٤ممم: اوٍمييي نييي َوذِم ؾَمييي

 ٟميييام نيييق اعمٕمٜميييك إقميييؿ إؿميييٛمؾ اًميييذي ييييدظمؾ  ريييف نيييذ  إٟميييقاع  [6:]التوبدددة ﴾ا  ِ
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ِ﴿اًمًٌٕم٦م، واًم ٤مين:  وهمػم ذًمؽ و٤م مل يذيمر ذم أي٦م، ...  [6:]التوبة ﴾َوذِم ؾَمٌِٞمِؾ ا  

رح وشمٕمييي٤ممم ُميييـ اًمٌ همييي٦م وايييع اعمٕمييي٤مين اًمٙم يييػمة ذم نٜمييي٤مح ُمييي٤م يٚمٞميييؼ سمٙمييي م ا  شمٌييي٤م

 اًمٙم م اًم٘مٚمٞمؾ اًمذي نق ُمـ  قمج٤مز اًم٘مرر  اًمٙمريؿ.

ومٚمٝمذا وذاح ٓ يّم  شمقؾمٞمع ُمٕمٜمك نذ  الٛمٚم٦م  مم  يم ر ُمـ الٝم٤مد وذم اوي٩م، 

ُميـ ضمٝمي٦م ُمي٤م ييد  قميغم  ٟميف بيقز رص  ُمي٤م  اًمزيمي٤مة  ¢وًمقٓ  ٟمف ىمد ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل 

اإلُميي٤مم  محييد ىميي٤م  سمييذًمؽ.. ًمييقٓ نيي٤مذيـ إُمييريـ عميي٤م  ذم اإلطمجيي٤مج ًمٚمٗم٘مييػم وًمييقٓ   

ِ﴿شمقؾميييييٕمٜم٤م وًمقىمٗمٜمييييي٤م قمٜميييييد اعمٕمٜميييييك اعم يييييدد:  ٌِٞمِؾ ا    ٓ ونيييييق  [6:]التوبدددددة ﴾َوذِم ؾَمييييي

 الٝم٤مد.

ذم ىمّميي٦م ومٞمٝميي٤م يشء ُمييـ اًمٓمييق ، وىمييد  ¢وًمٙمييـ ُميي٤م دام  ٟمييف ىمييد صيي  قمييـ اًمٜمٌييل 

ىميي٤م   ¢ٌييل اٟمرٝمييك اًمقىميي٧م اًمييذي يمٜميي٤م ذيمرٟميي٤م  ًمٙمييؿ،  ىمييق :    ذم نييذ  اًم٘مّميي٦م    اًمٜم

ًمٚمرضمييؾ اًمييذي  سمييك     جيي٩م زوضمرييف قمييغم .... ًمييف سم جيي٦م  ٟمييف يميي٤م   وىمٗمييف ذم ؾمييٌٞمؾ 

ًميييق  ٟميييؽ  طمججييي٧م قمٚمٞميييف »ا ،  ي: ًمٚمجٝمييي٤مد قمٚمٞميييف وم٘مييي٤م  ًميييف قمٚمٞميييف اًمّمييي ة واًمًييي م: 

ُميييـ  ضميييؾ نيييذا اويييدي٨م وؾميييع اإلُمييي٤مم  محيييد رمحيييف ا  دًٓمييي٦م  «ًمٙمييي٤م  ذم ؾميييٌٞمؾ ا 

ِ﴿أييييي٦م:  ٌِٞمِؾ ا   وم٠مدظميييييؾ ومٞمٝمييييي٤م  يْمييييي٤ًم اإلطمجييييي٤مج  مم سمٞمييييي٧م ا   [6:]التوبدددددة ﴾َوذِم ؾَمييييي

 اورام.

نذا ٟم٘مػ قمٜميد نيذ  أيي٦م ذم ومٝمٛمٝمي٤م دو  شمقؾميع ومٞمٝمي٤م، و ذا قمرومٜمي٤م ذًميؽ وم٘ميد ضمي٤مء 

ذم اًمًيي١ما   ُمييقر ًمٞمًيي٧م ُمييـ الٝميي٤مد وًمٞمًيي٧م ُمييـ اإلطمجيي٤مج يمييام  ذيميير أ   ٟمييف ضميي٤مء 

وقميغم شمزوي٩م اًمٗم٘مراء هبذ  إُمقا  اًمرل إم٧م إلٟمٗم٤مىمٝم٤م ذم الٝمي٤مد ذم  ومٖم٤مٟمًير٤م  

ذًمؽ ٟم٘مق : ٓ بقز رص  نيذ  إُميقا   ٓ سم٤مًمٜمٞمي٦م اًمريل إمي٧م.. إمي٧م ًمؽمؾميؾ 

 مم اعمج٤منديـ ذم  ومٖم٤مٟمًر٤م  ومٝمذا نق  وًٓ اًمقاضم٥م؛ ٕ  ُم٤م  اًمزيم٤مة ًمف رص   ٓ 

ذم ٟمييقع ُمييـ نييذ  إٟمييقاع اًم امٟمٞميي٦م، و ذا يميي٤م  اًمييذيـ دومٕمقنيي٤م  ٟمييام دومٕمقنيي٤م ًمرٜمٗمييؼ ذم 

 اًمر٘مرب هب٤م سمٖمػم اًمٜمٞم٦م اًمرل دومٕمقن٤م ُمـ  ضمٚمٝم٤م. الٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ ا  نٜم٤مح وم  بقز

 نذا ُم٤م قمٜمدي.

 (08a/00:15:11)رحلة النور)
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 اجلٗاد َع ايسٚافض

يم٤م  سم٤مُٕمس ؾم١ما  طمق  اًمراي٤مت اًمًقد واًمزطمػ  ًمٞمٝم٤م، ويم٤م  اًم٤ًمرؾ  ُمداظمٚم٦م:

ي٘مّمييد يمييام ؾمييئٚمٜم٤م يم ييػًما طمييق  نييذ  اعمًيي٠مًم٦م:  هنييؿ اًمييرواومض أ  ذم  يييرا ، بيي٥م 

٠ميٞمييدنؿ والٝمييي٤مد ُمٕمٝمييؿ ذم ٟمنمييي راييي٦م اإلؾمييي م يمييام ي٘مقًميييق ، وميييام قمييغم اعمًيييٚمٛملم شم

 شمقضمٞمٝمٙمؿ ذم ذًمؽ طمق  نذ  اعم٠ًمًم٦م؟

ُم٤م سمٜمل قمغم وم٤مؾمد ومٝمق وم٤مؾمد، ُم٤م سمٜمل قمغم وٕمٞمػ ومٝمق ويٕمٞمػ، ًميق يمي٤م   اًمِمٞم :

اودي٨م ص ٞمً ٤م عم٤م اؾمر٘م٤مم آؾمردٓ  سمف قمغم ُم٤م زقمٛميقا؛ ٕ  اًمِميٞمٕم٦م نيؿ وي   

هنييؿ يمييؾ يييقم خيرضمييق  يٜمرٔمييرو  ظمروضمييف ومٙمٞمييػ يٙمييق  اعمٝمييدي ُمٕمٝمييؿ، وسم ٤مصيي٦م  

ُمييييـ اًمنييييداب، ونييييذ  اخلٛمٞمٜمٞمييييي٦م نييييؿ ... وضمٕمٚمييييقا ىمييييؼم  يمٕمٌييييي٦م، ومٝمييييؾ نييييذا يٜمرٍمييييي 

 اعمًٚمٛمق ؟! 

ًم٘مييد اهمييؽم سمٕمييض اًمييرؤوس طمٞمييٜمام فمٝميير اخلٛمٞمٜمييل سمدقمقشمييف  مم اًمدوًميي٦م اإلؾميي ُمٞم٦م 

زقمؿ، ون١مٓء اعمٖمؽمو   ٟمام اهمؽموا؛ ٕهنؿ ضمٝم٤م  قم٤مؿمقا ُم٤م قم٤مؿمقا ونيؿ يّميٞم ق  

دوًميي٦م اعمًييٚمٛم٦م، ًمٙمييـ ٓ يٕمرومييق  اًمنمييوط وإريميي٤م  اًمرييل يٛمٙمييـ    شم٘مييقم إلىم٤مُميي٦م اًم

اًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م قمغم  ؾم٤مؾميٝم٤م، طمٞميٜمام ؾميٛمٕمقا صيٞم ٦م صي٤مر  ُميـ اًمنمين ٓ يٕمروميق  

ُمييي٤م شمرْميييٛمٜمف قم٘مٞمدشميييف ُميييـ آٟم يييرا  قميييـ اإلؾمييي م ريمْميييقا  ًمٞميييف ًمٞمٌييي٤ميٕمق  صميييؿ  ظميييذت 

نيل دوًمي٦م ؿميٞمٕمٞم٦م إي٤مم شمرٙمِمػ قميـ طم٘مٞم٘مي٦م نيذ  اًمدوًمي٦م اإلؾمي ُمٞم٦م اعمزقمقُمي٦م، ومي٢مذا 

حمْميي٦م    مل ٟم٘مييؾ راومْمييٞم٦م، ومٌٕمييد ذًمييؽ سمييدؤوا يٗمٞمئييق  نيي١مٓء اعمٖمييرورو  ٕٟمٗمًييٝمؿ 

 ويؽماضمٕمق  قمام يم٤مٟمقا  ٛمًقا ًمف ُمـ آٟمْمامم  و ُمـ آٟمرّم٤مر ًمدقمقة اخلٛمٞمٜمل.

وىمد فمٝمرت يمر٥م ًمف شمٙمِميػ قميغم  ٟميف ؿميٞمٕمل ىمي  ُمرٕمّمي٥م ضميًدا ًميٌٕمض إومٙمي٤مر 
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ضمير  ني٤مر، يمٜمي٤م ٟم٘مير   ُمير  ومٝميق قميغم ؿميٗم٤مـ ىمد يمٗمير واٟمرٝميك  اًمرل ُمـ شمٌٜم٤من٤م    مل يٙم

ذم سمٕمض يمرٌٝمؿ اًم٘مديٛم٦م يم٤مًمٙم٤مذم ًمٚمٙمٚمٞمٜمل قم٤ٌمرات ُمٙمٗمرة، ومٜم ًـ اًمٔميـ وٟم٘ميق : 

ًمييٞمس ُمييـ اعمٕم٘مييق     يرٌٜم٤منيي٤م سمٕمييض اًمٕمٚمييامء اًمِمييٞمٕم٦م اعمٕميي٤مرصيـ و ذا اخلٛمٞمٜمييل ُمييـ 

نيييذا اًميييٌٕمض اًميييذي يرٌٜميييك سمٕميييض اًمٕم٘م٤مريييد اًمٙمٗمريييي٦م يمرٗمْميييٞمٚمف  نيييؾ اًمٌٞمييي٧م قميييغم يميييؾ 

٤م نيييق ُمّمييي٤مدم ويييوإٟمٌٞمييي٤مء و هنيييؿ يٕمٚمٛميييق  اًمٖمٞمييي٥م وٟم يييق ذًميييؽ اعم رٙمييي٦م واًمرؾميييؾ 

 ُمّم٤مدُم٦م رص ٦م ًمٚمٙمر٤مب واًمًٜم٦م.

 (39a/00:16:07)رحلة النور )
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 اجلٗاد َع ٚدٛد بدع ٚغسنٝات

ؾمييي١ما  ... ذيمييير  اًمِميييٞم  محيييدا  ذم ... اًمّمييي ة، سم٤مًمٜمًييي٦ٌم ًمييير يٙمؿ ذم  ُمداظمٚمييي٦م:

.. قمٜمدنؿ سمٕمض إُمقر الٝم٤مد ؾمقاء ذم  ومٖم٤مٟمًر٤م   و ذم همػم   ذا يم٤م   ٧م راي٦م .

 اًمنميمٞم٦م اًمٌدع ...

نق ٓ خيٗمك الٛمٞمع    ؿم٤مء ا  يمق  الٝم٤مد ضمٝم٤مدا : ضمٝم٤مد دومع اًمٕمدو  اًمِمٞم :

اًمذي  هم٤مر قمغم سمٕمض اًمٌ د اإلؾم ُمٞم٦م، وضمٝم٤مد ًمٜم٘مؾ اًمدقمقة اإلؾم ُمٞم٦م، الٝم٤مد إو  ٓ 

ٛملم    خيٗميي٤ميمؿ  ٟمييف ومييرض قمييلم  ذا ُميي٤م  همييػم قمييغم سمٚمييد  ؾميي ُمل وم٤مًمقاضميي٥م قمييغم يمييؾ اعمًييٚم

 .  قمغم  دسم٤مر د  رَ ٦م رضمؾ واطمد ًمدومع  هم٤مرة اًمٕمدو نذا وَ ُمَ قْ ئمٝمروا وي٘مقُمقا ىمَ 

 ُم٤م الٝم٤مد اًمذي يٙمق   ٧م راي٦م  ؾم ُمٞم٦م وم  سمد    يٙمق  اًم٘م٤مرؿ قمٚمٞمف نق  ُميػم 

ط قمٜميد سمٕميض اًمٕمٚميامء ونييذا ؽَم ِمْي وُمنميوط ذم إُميػم    يٙميق  ُمًيٚماًم قميدًٓ طمرييك يُ 

ػم ذًميؽ ُمييـ اًمنميوط، ومي٢مذا يمي٤م  اًمٜميقع اًم ي٤مين ُمييـ ٟميرا  صي ٞم ٤ًم    يٙميق  قم٤معمي٤ًم، وهمي

الٝمييي٤مد ومٞميييف ُميييـ نيييذا اًمٜميييقع وم ٞمٜمئيييٍذ ٓ بيييقز    ٟمج٤منيييد  ييي٧م رايريييف،  ُمييي٤م ذم طم٤مًمييي٦م 

 هم٤مرة اًمٕمدو طمٞمٜمئٍذ ب٥م    برٛمع الٛمٞمع ًمرد صي٤مرٚم٦م اًمٕميدو وسمٕميد ذًميؽ يٗمٙميرو  

 ذم اظمرٞم٤مر إُمػم اًمذي يدير الٝم٤مد ًمٜم٘مؾ اًمدقمقة اإلؾم ُمٞم٦م  مم سم د  ظمره.

طمٗمٔمٜميي٤م قمٜمييؽ ومييرض قمييلم قمييغم اعمًييٚمٛملم، ُميي٤م ذم شمٗمّمييٞمؾ قمييغم اًمييذي  ُمداظمٚميي٦م:

 اًمقضمف  و ذم اًمقؾمط  و ذم  ىمَم اًمدٟمٞم٤م  و  ىمرب...

اًمرٗمّمٞمؾ وميٞمام  قمر٘ميد ؾميقاًء يمي٤م  ىمريٌي٤ًم  و سمٕمٞميدًا نيق آؾميرٓم٤مقم٦م؛ ٕ  رب  اًمِمٞم :

 ىمري٥م ٓ يًرٓمٞمع ورب سمٕمٞمد يًرٓمٞمع...

 (12a/00:06:51)رحلة النور 
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 ت املط١ًُ دٗاد األقًٝا

 يف ايدٍٚ ايهافس٠

 ذا يميي٤م  يٕمٜمييل نيي١مٓء اًمييذيـ يٕمييٞمش ُمييـ سمٞمييٜمٝمؿ يمٗمييرة همييػم دوًميي٦م  ؾميي ُمٞم٦م،  ُمداظمٚميي٦م:

وًمٙميييـ ... اعمقضميييقدة ُميييـ اعمًيييٚمٛملم  يم ييير، وُميييع نيييذا ًميييٞمس نيييؿ  ي يمٞمييي٤م  وٓ  ي 

اقمرٌيي٤مر ونييؿ يٕمٞمِمييق  ُمْمييٓمٝمديـ ومييٞمام سمٞمييٜمٝمؿ، ونٜميي٤م ًمييق ىم٤مُميي٧م ا٤مقميي٦م سم٤مؾمييؿ الٝميي٤مد 

قمدنؿ وٟم٘مييييييػ سمّمييييييٗمٝمؿ  م ... ذم شم٘مٚمييييييٞمٚمٝمؿ وٟمٌييييييد  اإلؾميييييي ُمل نييييييؾ إطمًييييييـ ٟمًيييييي٤م

سم٤مإلؿميييي٤مقم٤مت ُمييييـ طمييييقنؿ وٟمًييييٛمٞمٝمؿ سمٙمييييؾ إؾمييييامء ُمييييع  هنييييؿ يٕمرومقٟمٜميييي٤م وٟمٕمييييرومٝمؿ، 

ويٕمرومييق  قم٘مٞمييدة، نييؾ ُمييـ إطمًييـ قمييغم إىمييؾ اًمًييٙمقت قمييـ نيي١مٓء  و اًمرّمييدي 

 نؿ ذم نذ  إىمقا ؟

 نٜم٤م ومٞمام يٌدو ُمـ ؾم١ماًمؽ اًم ٤مين  ُمرا  اصمٜم٤م :  اًمِمٞم :

  مم ن١مٓء اًمذيـ  قمٚمٜمقا الٝم٤مد.  طمد ٤م: آٟمْمامم

 وإُمر أظمر: نق اًمرّمدي نؿ ورُمٞمٝمؿ سمِمرك إؾمامء.

ومجقاسًم٤م قمـ اًم١ًما  إو  ٟم٘مق : يي٤م  ظميل! ضميقاب نيذا اًمًي١ما  يٛمٙميـ    ٟمٗمٝمٛميف 

ُمييـ يم ُمييل اًمًيي٤مسمؼ:  ٟميي٤م ٓ  قمر٘مييد    نيي١مٓء اًمييذيـ يريييدو     ب٤منييدوا اًمٙمٗميي٤مر ىمييد 

م اًمّمي ٞم ، نيؾ  ٟمي٧م شمٕمر٘ميد نيذا؟  م نيؿ ضم٤مندوا  ٟمٗمًيٝمؿ، وىميد شمرسميقا قميغم اإلؾمي 

ومييرن وُمييذان٥م ؿمييرك يمييام ٟمييره ذم اًمٕميي٤ممل اإلؾميي ُمل يمٚمييف؟ وميي٢م  يميي٤م  إُميير نييق إُميير 

إو ، ونذا ُم٤م ٟمرضمق  وٟمٔمٜمف  ٟمف همػم واىمع، وم٢مًذا: ن١مٓء اًمذيـ  قمٚمٜميقا الٝمي٤مد ًميٞمس 

يٛمٙمييييييٜمٝمؿ    ب٤منييييييدوا ونييييييؿ ُمرٗمرىمييييييق  ُمرِم٤ميمًييييييق  ُمر٤ٌمهمْمييييييق  سمًيييييي٥ٌم  هنييييييؿ ٓ 

واطمدة.. ٓ شمقطمدنؿ قم٘مٞمدة واطمدة،  ذا يم٤م  إُمر نٙمذا ومٝمؿ ًمٞمًقا دمٛمٕمٝمؿ ومٙمرة 

ُمًرٕمديـ ٕ  ب٤مندوا، وًميئـ ضم٤منيدوا مل يٜمٍميوا؛ ٕ  آظمير   ذم اًمٕم٘مٞميدة سميؾ 



 اجلهاد ------------------------------------------------------------- األلباىي يف امليهججامع تراث العالمة 

700 

وذم إظم ن ُمـ  يمؼم  ؾم٤ٌمب آهنزام وقمدم اًم ٤ٌمت، وم٠مٟم٧م أ  شمًرٓمٞمع    شم٠مظميذ 

ٙميييـ  ذا ضمييي٤مز ًمٜمييي٤م    اليييقاب؛ ٕين ٓ  ؾميييرٓمٞمع     طمٙميييؿ قميييغم اًمٜمييي٤مس اًمٖمييي٤مرٌلم، ًم

ٟم٘ميييٞمس اًمٖم٤مرييي٥م قمييييغم اوييي٤مرض وم٤مًمٕمييي٤ممل اإلؾميييي ُمل يمٚميييف ُمرٗميييرن ُمٜمِمييييؼ سمٕمْميييف قمييييغم 

سمٕمض، وًمذًمؽ ٓ يٜمج  الٝم٤مد  ٓ سمٕميد نيذ  اًمرّميٗمٞم٦م اًمريل  رشٟمي٤م  ًمٞمٝمي٤م    ي٘ميقم هبي٤م 

ـم٤مرٗم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم يرسمق  شمرسمٞم٦م  ؾم ُمٞم٦م ص ٞم ٦م وم٢مذا اٟمرٝمقا ُميـ نيذا اًميدور اًميذي 

الٝمييي٤مد، ومييي٢م  يمٜمييي٧م شمٕمر٘ميييد    نييي١مٓء اًميييذيـ شم٘ميييق   هنيييؿ  ٓ سميييد ُمٜميييف طمٞمٜمئٍيييذ يييي٠ميت دور

ب٤منيييدو  اًمٙمٗمييي٤مر نيييؿ اٟمرٝميييقا ُميييـ ضمٝمييي٤مد  ٟمٗمًيييٝمؿ يميييام ىمٚمٜمييي٤م ذم إُميييس اًم٘مريييي٥م ذم 

اعمجرٛمع يم٤م  ن٤مًُم٤م ُم٤م ؿم٤مء ا  ىمٚمٜم٤م:    سمٕميض اعمٕمي٤مرصيـ ُميـ اًميدقم٤مة ي٘ميق :  ىمٞمٛميقا 

 دوًم٦م اإلؾم م ذم ىمٚمقسمٙمؿ شم٘مؿ ًمٙمؿ ذم  روٙمؿ.

اٟمرٝمقا ُمـ نذ  اعمرطمٚم٦م ومٜم ـ هنٜمئٝمؿ وٟم١مييدنؿ ذم  وم٢م  يم٤م  ن١مٓء اعمج٤مندو 

ضمٝم٤مدنؿ ٕوًمئؽ اًمٙمٗم٤مر،  ُم٤م    يم٤مٟمقا نؿ ٓ يزاًمق  نذا طمٜمٗمل ونذا ؿم٤مومٕمل وذاح 

ؿم٤مذزم وىم٤مدري وُم٤م  دري ُم٤مذا نٜم٤مح ُمـ ُمذان٥م وـمرن ؿمرك، نذا.. ونٜم٤مح  ؾمامء 

  ظمره، اعمٝمؿ:  هنؿ ٓ يًرٓمٞمٕمق     ب٤مندوا ٕهنؿ ُمرٗمرىمق .

ًمؽ يٕميقد إُمير  مم ُمي٤م ضمي٤مء ذم اليقاب قميـ اًمًي١ما  إو ، ٓ سميد و ذ إُمر يميذ

ًمٚمٛمًيييٚمٛملم ذم يميييؾ ُمٜمٓم٘مييي٦م يٕمٞمِميييق  ومٞمٝمييي٤م يميييام ىمٚمٜمييي٤م ذم إُميييس سمٌميييء ُمييـي اًمرٗمّميييٞمؾ: ُمييـي 

ا  يٕمٌدوا اًمرّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م،    يٗمٝمٛمقا اإلؾم م سمِمٝم٤مدشمٞمف: ٓ  ًمف  ٓ ا  حمٛمد رؾمق  ا ، 

 سمييام رشع ا  قمييغم ًمًيي٤م  ٟمٌٞمييف قمٚمٞمييف اًمًيي م، نييذا وطمييد  ٓ رشيييؽ ًمييف، صمييؿ ٓ يٕمٌييدو  ا   ٓ

ـ هبيي٤مشملم اًمِمييٝم٤مدشملم ذم اقمر٘ميي٤مدي اًمٕميي٤ممل اًمٕمييرن اًمّمييٛمٞمؿ ذم اًمٕمروسمييي٦م مل ٛم  َْمييرَ اعمٕمٜمييك اعمُ 

يٗمٝمٛميييقا سمٕميييد ومْميييً  قمييـي سمٕميييض اًمييٌي د إظميييره،  ُمييي٤م نيييل قمرسمٞمييي٦م دظمٚمرٝمييي٤م اًمٕمجٛمييي٦م،  و نيييل 

 . قمجٛمٞم٦م ذم إصؾ وم٠مٟمك نؿ    يٗمٝمٛمقا نذا اًمٗمٝمؿ اًمّم ٞم 

:    ٟمٗمٝميييؿ ُمييي٤م ضم٤مءٟمييي٤م سميييف طميييؼ اًمٗمٝميييؿ، ¢ًذا: قمٚمٞمٜمييي٤م    ٟمرييي٠م  سمرؾميييق  ا    ًٓ ،  و

وصم٤مٟمٞمًييي٤م:    ٟميييدقمق اًمٜمييي٤مس  مم ذًميييؽ، ومييي٢مذا اضمرٛميييع اًمٜمييي٤مس قميييغم نيييذا اًمٗمٝميييؿ اًمّمييي ٞم  

طمٞمٜمييذاح ٟم٘مييق : بيي٥م الٝميي٤مد ذم ؾمييٌٞمؾ ا  و قميي ء يمٚمٛميي٦م ا  طمرييك شمٙمييق  يمٚمٛميي٦م ا  

 نل اًمٕمٚمٞم٤م ويمٚمٛم٦م اًمٙمٗم٤مر نل اًمًٗمغم.

 (00:01:31/ (9هـ )1408املدونة لعام لقاءات )
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 تفسٜل بعضِٗ بني َٔ ُقتٌ 

 يف اهلل َٚٔ قتٌ يف ضبٌٝ اهلل

ُدوا ﴿... ُمـ ري٤مت ا  قمز وضمؾ، ذم ىمقًمف شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم:  ُمداظمٚم٦م: ـَ ضَم٤منَي ِذي َواًم ي

ٌَُٚمٜم٤َم ِدَيٜم ُٝمْؿ ؾُميي د،   اًمييذي ىمرييؾ ذم ؾمييٌٞمؾ ا  ومٝمييق ؿمييٝمٞم ىميي٤مًمقا:  [9:]العنكبددوت ﴾ومِٞمٜمَيي٤م ًَمٜمَْٝميي

 ومٚمام ... ومٝمق ... نٙمذا ... 

 ٟم ـ ٟم٘مق :  اًمِمٞم :

 وَّلللووععسوى  ووس مل تؼقؿوووَّلل عؾقفووس

 

 

 

  قـووووست أ ـسؤهووووس أدعقووووس  

 [555]البقرة ﴾ىُمْؾ َن٤مشُمقا سُمْرَن٤مَٟمُٙمْؿ  ِْ  يُمٜمُرْؿ َص٤مِدىِملمَ ﴿وظمػم ُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  

٦م نيييذ  ومٚمًيييٗم٦م ًمٗمٔمٞمييي٦م، وقميييغم ُمٜمٝمجٜمييي٤م ٟم يييـ واوييي  ضميييًدا ٟم٘ميييق  نيييؿ: ُميييـ ومنييي أيييي

سمرٗمًييػميمؿ نييذا؟ ومٝمييق  ُميي٤م شمٗمًييػم حمييدث ومٝمييق ُمييردود قمٚمييٞمٙمؿ، ًم٘مقًمييف قمٚمٞمييف اًمًيي م: 

شمٗمًييػم اًم٘مييرر  نييق ُمييـ  ُميير اإلؾميي م  و    وٓ ؿمييؽ ُمييـ  «ُمييـ  طمييدث ذم  ُمرٟميي٤م نييذا»

 ديـ اإلؾم م، ومٛمـ  طمدث ذم اًمرٗمًػم شمٗمًػًما ضمديًدا يم٤م  ُمردوًدا قمٚمٞمف.

ىمد ذيمر  ٟمف  ذا يم٤م  نٜم٤مح  وؿمٞم  اإلؾم م رمحف ا  ذم رؾم٤مًمرف ذم ُم٘مدُم٦م اًمرٗمًػم

ىمقٓ  ًمٕمٚمامء اًمرٗمًػم، وم  بقز اإلشمٞم٤م  سم٘مق  صم٤مًم٨م،  و يم٤م  نٜم٤مح صم صمي٦م  ىميقا  ومي  

بيييقز اإلشمٞمييي٤م  سم٘ميييق  راسميييع، ونٙميييذا، ومييي٢مذا يمييي٤م  نٜمييي٤مح ىميييقٓ  وردا قميييـ اًمًيييٚمػ ذم 

شمٗمًػم أي٦م ومٚمؽ    ختر٤مر  اام ذم طمدود ىمٜم٤مقمرؽ اًمٕمٚمٛمٞمي٦م، ًمٙميـ ٓ بيقز ًميؽ    

ًم٨م؛ ٕٟمؽ ذم ذًمؽ ظم٤مًمٗم٧م ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم، و ا  قميز وضميؾ ي٘ميق  ذم شم٠ميت سم٘مق  صم٤م

ٌِٞمِؾ ﴿أي٦م اعمٕمرووم٦م:  ػْمَ ؾمَي ْع همَي
َ ًَمُف اْنُيَده َوَير ٌِي ـْ سَمْٕمِد َُم٤م شَمٌَلم  ؾُمقَ  ُِم ـْ ُيَِم٤مىِمِؼ اًمر  َوَُم

ِف َُم٤م شَمَقمم  َوُٟمّْمٚمِِف ضَمَٝمٜم َؿ َوؾَم٤مَءْت َُمِّمػًما  .[559 ]النسل ﴾اعم١ُْْمُِمٜملَِم ُٟمَقًم 
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ومٝمٜميي٤م يقضمييد خم٤مًمٗميي٦م ؾمييٌٞمؾ اعميي١مُمٜملم طمٞمييٜمام ييي٠ميت سمٕمييض اعمريي٠مظمريـ ومٞمٗمنيي أييي٦م 

 سمٖمػم شمٗمًػم اًمًٚمػ اًمّم٤مًم ، وًمذًمؽ وم٤مًمرد قمغم ن١مٓء يٙمق  ُمـ نذا اًمٓمريؼ.

ويشء رظمر:    الٝم٤مد ضمٝم٤مد اًمٜمٗمس نق سم  ؿمؽ  قمٔميؿ ُميـ ضمٝمي٤مد اًمٚمًي٤م   و ُمي٤م 

 اًمذي ؾمٛمق  نؿ ذم يم ُمؽ؟

 ... ُمداظمٚم٦م:

 ٜمك: ىمرؾ ذم ا ؟ ُم٤مذا يٕمٜمق  سمذًمؽ؟ُم٤م ُمٕم اًمِمٞم :

 نذ  ُمرشم٦ٌم ... ُمداظمٚم٦م:

ٓ سمييييي٤مس! ىمٌيييييؾ    ٟمٕمييييير  اعمرشمٌييييي٦م ُمييييي٤م اًميييييذي يٕمٜمقٟميييييف: ىمريييييؾ ذم ا ، ُمييييي٤م  اًمِميييييٞم :

  نيييذا مل ي٘مريييؾ ذم ا ؟  اعم٘مّميييقد سميييذًمؽ؟ يٕمٜميييل: ىمريييؾ ذم ؾميييٌٞمؾ ا ، نيييؾ ي٘مييي٤م : 

م، وًميذًمؽ ىمٚمي٧م اًمذي ىمرؾ ذم ؾمٌٞمؾ ا  نؾ ي٘م٤م :  ٟميف مل ي٘مريؾ ذم ا ؟ نيذا ... يمي 

٤م: ومٚمًييٗم٦م، ًمٙمييـ ٟم ييـ ٟمريييد    ٟمٗمٝمييؿ ُمييٜمٝمؿ: ُميي٤م نييق اعمٕمٜمييك اعم٘م٤مسمييؾ عمييـ ىمرييؾ ذم  رٟمًٗميي

 ؾمٌٞمؾ ا  طمٞمٜمام ي٘مقًمق : ٓ، نق ُمـ ىمرؾ ذم ا ؟ يٕمٜمل: ىمرؾ ذم طم٥م ا  ُم ً ؟

 ... ُمداظمٚم٦م:

... ىمرؾ ذم طم٥م ا ، يمٞمػ ىمرؾ؟ يٕمٜمل: ُم٤مت يمام ي٘مقًمق  قمٜمدٟم٤م ذم سم د  اًمِمٞم :

ُم٤مت ُمقشم٦م رسميف! ُمي٤مذا يٕمٜميق ؟ يٕمٜميل: ُمقشمي٦م قم٤مديي٦م ـمٌٞمٕمٞمي٦م، يميام ضمي٤مء قميـ  اًمِم٤مم: وم  

 ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ر  ا  قمٜمف ىم٤م : ُم٤م نل اًمٙمٚمٛم٦م اًمرل شمروه قمٜمف؟

 ... ُمداظمٚم٦م:

ُم٤م ضمًٛمل ُمقويع ؿميؼم  ٓ وومٞميف رضسمي٦م  و ـمٕمٜمي٦م  و رُمٞمي٦م ومي  ٟم٤مُمي٧م  قميلم  اًمِمٞم :

نيييق أ  اييي٤مم  الٌٜمييي٤مء، نيييق  يييض قميييغم اًمِميييج٤مقم٦م و   اإلٟمًييي٤م   ضمٚميييف رت، ونيييؾ

يم ُمف: ون٤م ٟم٤م  ُمقت قميغم اًمٗميراش يميام يٛميقت اًمٌٕميػم،  و ٟم يق ذًميؽ ُميـ يمي م، ومي  

 ٟم٤مُم٧م  قملم الٌٜم٤مء.
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وم٢مًذا: اإلٟم٤ًم   ُم٤م    يٛمقت ؿمٝمٞمًدا ىميرً  ذم ؾميٌٞمؾ ا ، ختٞميؾ يٛميقت يميام ايقت 

اوٞمقاٟميي٤مت ... ذم ُمٙم٤مهنيي٤م، ومٝمييذا اًمييذي ُميي٤مت ذم ا  نييؾ نٜميي٤مح ُمٞمريي٦م  اييؾ و رشع 

الٝميي٤مد ذم ؾمييٌٞمؾ ا ؟! نييذا يمٚمييف ُمييـ  ريييػ اًمٙمٚمييؿ، وًمٍميي  اًمٜميي٤مس  و رش  ُمييـ

قمييييـ الٝميييي٤مد او٘مٞم٘مييييل  مم ضمٝميييي٤مد ُمقنييييقم، ًمييييذًمؽ نييييؿ اؿمييييرٝمروا سمرواييييي٦م اوييييدي٨م 

رضمييع ُمييـ الٝميي٤مد، وم٘ميي٤م : رضمٕمٜميي٤م ُمييـ الٝميي٤مد  ¢اًمْمييٕمٞمػ اًمييذي ٓ يّميي     اًمٜمٌييل 

 إصييييٖمر  مم الٝميييي٤مد إيمييييؼم ونييييق ضمٝميييي٤مد اًمييييٜمٗمس، يمييييؾ اًمٜميييي٤مس أ  يزقمٛمييييق   هنييييؿ

 و  .. ١مب٤مندو  ... ًمٙمـ ىمؾ نؿ: اذنٌقا ضم٤مندوا ومٞمرٚمٙم

 (01:58:26( /28أهل احلدوث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 سدٚد االضتطاع١ يف اجلٗاد

 ... «ُم٤منل طمدود آؾمرٓم٤مقم٦م ذم الٝم٤مد»: اًم١ًما  اًمٕم٤مرش 

: ؾميييي٠مًم٧م قمييييـ طمٙمييييؿ الٝميييي٤مد ذم  ومٖم٤مٟمًيييير٤م    ذا يميييي٤م  اإلٟمًيييي٤م   يًييييرٓمٞمع  اًمًيييي٤مرؾ

ؾمييرٓم٤مع اومْمييٞمٚمرؽ ىمٚميي٧م  ًمييق  ،ومر  و يرؾمييؾ  ُمييقآً  نييؾ يٙمٗمٞمييف ذًمييؽسمٜمٗمًييف ومٝمييؾ يًيي٤م

 ؟٦مؾمرٓم٤مقم٤ًمٟمف  ومام نل طمدود نذ  آسمٜمٗمًف ذن٥م وًمق اؾمرٓم٤مع  سمٕمٚمٛمف  ضم٤مندنؿ سمٚم

آؾمييييرٓم٤مقم٦م ىمْمييييٞم٦م  ؿم ّمييييٞم٦م  ٓ يٛمٙمييييـ ًمٚمٛمًييييرٗمرك     ،: نييييذا ٓ يًيييي٠م اًمِمييييٞم 

ٓم٤مع و  قمغم اًمٜمي٤مس طمي٩م اًمٌٞمي٧م ُميـ اؾمير﴿، ىم٤م  شمٕم٤ممم : ٦ميٕمٓمٞمؽ  طمدود آؾمرٓم٤مقم

يمؾ واطمد يًرٓمٞمع   ٦ملم اعمٛمٚمٞمٜميًمٚمٛم  ُمـ نق اًمذي يًرٓمٞمع     دد  ،﴾ ًمٞمف ؾمٌٞم 

ٟمييام  ٟميي٧م شمٕميير  شمًييرٓمٞمع ُمييـ طمٞميي٨م صيي رؽ  شمًييرٓمٞمع ُمييـ طمٞميي٨م  ٓ ٓ، ا    يي٩م و

ُم٤مًمييؽ  شمًييرٓمٞمع ُمييـ طمٞميي٨م سمٚمييدح، يمٞمييػ يًيي٠م  اإلٟمًيي٤م  قمييـ  ُميير ٓ يٛمٙمييـ    يٓمٚمييع 

ُميي  ً:   ٟمًيي٤م  ذم سمٕمييض اًمييدو   م اًمٖمٞمييقب  صمييؿ نييذا اإلٟمًيي٤م  اعمٙمٚمييػ،    قمٚمٞمييف  ٓ قَميي 

يي يٕمييٞمش ومٞمٝميي٤م  وٓ يُ     ًمييف سميي٤مخلروج  ُمييـ سمٚمدشمييف، يًيي٠م   نييؾ بيي٥م  قمٚمٞمييف اويي٩م، ُميي٤مٛمَ ًْ

ييييدريٜمل،  ٟمييي٤م  ىميييق  بييي٥م قمٚمٞميييؽ اوييي٩م  و ذا سميييف يٗمييي٤مضمئٜمل  ي٘ميييق   ًمٙميييـ  اًمدوًمييي٦م ٓ 

ُم ي٤م  :  ٟمي٤م  رييد اوي٩م  ـمٞمي٥م طمي٩م  ًمٙميـ يًي٠م   ، ييش وم٤مريدة اًمًي١ما  نيذا ،شمًٛم  زم

 ؟ يي٩م  قمٜمييدح ومٚمييقس ، يييف ٟمٕمييؿ ؟طم٤مًمييؽ   ٟميي٧م صيي رؽ ضمٞمييدةيمٞمييػ  ،نييؾ اؾمييرٓمٞمع

يرٙمييرر نييذا  ي٘مييق  ٓ، يمٞمييػ شمًيي٠م  قمييـ يشء  ٟميي٧م  دره اًمٜميي٤مس سمييف  ونٙمييذا يم ييػم  ُميي٤م

سميييؾ اإلٟمًييي٤م  قميييغم ٟمٗمًيييف ﴿ ُمييي٤م إُمييير يميييام ىمييي٤م  ا   ،فاًمًييي١ما  ونيييق ٓ يٜمٌٖميييل شمقضمٞمٝمييي

  صيؾ  ىمي٤مرامً »، ي٘مق  اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمًي م  ذم طميدي٨م قمٛميرا   سميـ اوّميلم ﴾سمّمػمة

راٟمٞمٙمؿ أ   سمييلم فمٝمييٟميي٤م ٤م  ، ونيي«وميي٢م  مل شمًييرٓمع  وم٘م٤مقمييدًا  وميي٢م  مل شمًييرٓمع  ومٕمييغم ضمٜميي٥م

ٟمف  ٟم٤م  ؾميرٓمٞمع     صيكم ىمي٤مراًم  ورايمٕمي٤ًم  وؾمي٤مضمدًا   و ٓ  ُمـ اًمذي  يًرٓمٞمع    ي٘مق  

و ٟميام  ٟمي٤م  طمٙميؿ  سمٜمٗميسي قميغم ٟمٗميسي  وصيدن ُمي٤م  طميد يًيرٓمٞمع     ٙميؿ   ، ؾمرٓمٞمع

 .﴾سمؾ اإلٟم٤ًم  قمغم ٟمٗمًف سمّمػما﴿ا  

 (01:58:26( /28أهل احلدوث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 سهِ قٛهلِ: فالٕ غٗٝد

 د ذم ؾمٌٞمؾ ا . ٝمِ ِْم ؿمٝمٞمد  و اؾمرُ ...وم    ُمداظمٚم٦م:

 اًمِمٝمٞمد ذم اإلؾم م ي٤م  ظمقاٟمٜم٤م اًمٙمرام! ًمف طم٤مًمر٤م : اًمِمٞم :

  ُم٤م    شمٙمق  ؿمٝم٤مدشمف طم٘مٞم٘مٞم٦م، و ُم٤م    شمٙمق  ؿمٝم٤مدشمف طمٙمٛمٞم٦م وًمٞم٧ًم طم٘مٞم٘مٞم٦م.

 ٤م :اًمِمٝم٤مدة ؿمٝم٤مدشم

اًمِمييٝم٤مدة إومم: نييق اًم٘مرٞمييؾ ُمييـ اعمًييٚمٛملم ي٘مييع ؿمييٝمٞمدًا ذم اعمٕمريميي٦م ونييق ي٘م٤مشمييؾ 

ذم ؾمٌٞمؾ ا ، ومٝمذا نق اًمِمٝمٞمد طم٘مٞم٘م٦ًم ونذا ًمف  طمٙمي٤مم ُمٕمروومي٦م ذم اإلؾمي م، ومٝميق ٓ 

ٗمييييـ، ويييييدومـ ذم صمٞم٤مسمييييف اًمرييييل شمْمييييٛم ٧م سم٤مًمييييدُم٤مء اًمزيمٞميييي٦م، ويييييدومـ ذم ٙمَ ًييييؾ وٓ يُ ٖمَ يُ 

 ٤مم ظم٤مص٦م ًمٚمِمٝمٞمد ذم اعمٕمريم٦م.اعمٙم٤م  اًمذي وىمع ومٞمف رصيٕم٤ًم، ومٝمذ   طمٙم

صمؿ نٜم٤مح ؿمٝم٤مدة طمٙمٛمٞم٦م وٓ يؽمشم٥م ُمـ ورارٝمي٤م يشء ُميـ نيذ  إطمٙمي٤مم اعمرٕمٚم٘مي٦م 

ٙمٛمٞمي٦م  ٟميام سم٤مًمِمٝم٤مدة  و اًمِمٝمٞمد او٘مٞم٘مل، ومٝمذا اًمٜمقع ُمـ اًمِمٝم٤مدة ونيل اًمِميٝم٤مدة او

٤م طمٙمييؿ اًمِميي٤مرع اوٙمييٞمؿ سميي٠م  ُمييـ اشمّمييػ سمٙمييذا ومٝمييق ؿمييٝمٞمد، شم١مظمييذ سمٓمٌٞمٕميي٦م اويي٤م  ويي

ُمـ ُم٤مت دو  ُم٤مًمف ومٝميق ؿميٝمٞمد، وُميـ ُمي٤مت دو  دُميف ومٝميق »: ¢ُم  ً: ي٘مق  اًمرؾمق  

..  ُمييـ ىمرٚمييف سمٓمٜمييف ومٝمييق ؿمييٝمٞمد.. ُمييـ ىمرييؾ  «ؿمييٝمٞمد، وُمييـ ُميي٤مت دو   روييف ومٝمييق ؿمييٝمٞمد

 ءسمييي٤مًمٖمرن  و انيييدم ومٝميييق ؿميييٝمٞمد.. ُميييـ ىمريييؾ سميييداء اًمًيييؾ ومٝميييق ؿميييٝمٞمد.. اعمييير ة الٛمٕمييي٤م

 ٟمييف  ¢اييقت ذم ٟمٗم٤مؾمييٝم٤م ومٝمييل ؿمييٝمٞمدة.. نييذ  سمٕمييض اًمييٜمامذج ويي٤م صيي  قمييـ اًمٜمٌييل 

 ؼ قمٚمٞمف اؾمؿ ؿمٝمٞمد.ٚمِ ـمْ  ُ 

وُمييع ذًميييؽ وميي٤مًمٕمٚمامء جمٛمٕميييق  قمييغم    نيييذا اإلـميي ن ٓ يٕمٓمٞميييف ومْمييٞمٚم٦م اًمِميييٝمٞمد 

طم٘مٞم٘مييي٦ًم اًميييذي ُمييي٤مت ذم اعمٕمريمييي٦م، و ٟميييام نيييق ُميييـ سمييي٤مب اًمر٘مريييي٥م ذم اًمٗمْميييؾ، يٕمٜميييل: 

ن١مٓء اًمذيـ  ـمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م  هنيؿ،  و    يميؾ واطميد ُميٜمٝمؿ ؿميٝمٞمد 



 اجلهاد ------------------------------------------------------------- األلباىي يف امليهججامع تراث العالمة 

737 

ٜميييي٤مس اًمييييذيـ ٓ يٛمقشمييييق  ذم طم٤مًميييي٦م ُمييييـ نييييذ  ًمييييف ومْمييييؾ ٓ يًيييي٤مويف ذم ذًمييييؽ ؾميييي٤مرر اًم

 إطمقا .

ومٝميييذا اًميييذي   «ضم٤منيييدوا اعمنمييييملم سم٠مٟمٗمًيييٙمؿ و ُميييقاًمٙمؿ و ًمًيييٜمرٙمؿ» ًمًيييٜمرٙمؿ.. 

ي١مًمييػ اعم٘ميي٤مٓت  و يٓمٌييع اًمرؾميي٤مٓت ذم اًمييرد قمييغم اًمٙمٗميي٤مر اعمنميييملم نييذا ٟمييقع ُمييـ 

الٝميي٤مد سميي  ؿمييؽ، ومٝمييذا اًمييذي يًيي٤مقمد نيي١مٓء سمامًمييف ومٝمييق  يْميي٤ًم ٟمييقع ُمييـ الٝمييي٤مد ذم 

 قمييز وضمييؾ، ًمٙمييـ ٓ يًييٛمك رشقميي٤ًم  ذا ُميي٤مت واو٤مًميي٦م نييذ   ٟمييف ؿمييٝمٞمد؛ ذًمييؽ ؾمييٌٞمؾ ا 

ٕ  اًمِمييٝم٤مدة طمٙمييؿ رشقمييل ٓ بييقز  ـم ىمييف قمييغم يمييؾ ُمييـ ضم٤منييد ذم ؾمييٌٞمؾ ا  ٟمييقع 

 ُمـ  ٟمقاع الٝم٤مد، و ٟمام نق اًمقىمق  ُمع اًمٜمص.

ٟم ـ ٟميب ًمٙمؿ ُم  ً سمرضمؾ ىمٚمام وًمدت اًمٜم٤ًمء ُم ٚمف ذم الٝمي٤مد سمي٤معمٕمٜمك اًمٕمي٤مم 

إلؾميي م اسمييـ شمٞمٛمٞميي٦م، ويٙمٗمييٞمٙمؿ  ٟمييف ُميي٤مت ذم اًمًييجـ حمٌقؾميي٤ًم فمٚميياًم  ٓ ونييق ؿمييٞم  ا

 وقمدواٟم٤م؛ ٕٟمف يم٤م  يّمدع سم٤موؼ وٓ شم٠مظمذ  ذم ا  ًمقُم٦م ٓرؿ.

وم٠مروٟميييي٤م  ي يمريييي٤مب ُمييييـ يمريييي٥م قمٚمييييامء اعمًييييٚمٛملم اًمييييذيـ يؽماييييق  نييييذا اًمرضمييييؾ 

 ويٌٞمٜمق   ٟمف يم٤م   ُم٦م وطمدة، وصٗمق  سم٤مسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًمِمٝمٞمد.. اًمِمٝمٞمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م.

ؼ  ىمييق :    نييذ  اًمٙمٚمٛميي٦م  صييٌ ٧م اًمٞمييقم ُمٌرذًميي٦م  مم درضميي٦م ٟمْميي ؽ اوييؼ واويي

ٟم يييـ ُميييـ سمٕميييض اًمٜمييي٤مس    رضميييؾ ىمريييؾ رظمييير فمٚمييياًم وسمٖمٞمييي٤ًم وقميييدوٟم٤م ومٞمييي٠ميت رظمييير ومٞم٘مريييؾ 

اًم٘م٤مشمؾ و ذا .... هبذا اًم٘م٤مشميؾ اًميذي صي٤مر ىمريٞم ً و ظميذ ضميزاء  ذم اًميدٟمٞم٤م طمٞميٜمام  ٛميؾ 

، وم٠مصيٌ ٧م  قمغم اًميٜمٕمش قميغم اًميرؤوس شمًيٛمع اًمٜمي٤مس ي٘مقًميق : واًمِميٝمٞمد طمٌٞمي٥م ا

قمٜمييدٟم٤م ذم ؾمييقري٤م يم٤مٟميي٧م ؿميي٤مقم٧م ىمّميي٦م رضمييؾ ذم اوييرب ُمييع  اًمِمييٝم٤مدة يمٚمٛميي٦م ُمٌذوًميي٦م

اًمٞمٝمقد اؾمٛمف: ضمقرج ا٤م ، يٛمٙمـ ؾمٛمٕمرؿ سم٤مؾمٛمف! نذا رضمؾ ٟمٍماين و صٌ  سملم 

اًمٜميي٤مس طمرييك اعمًييٚمٛملم سمجٝمٚمٝمييؿ وويي نؿ وسمٕمييدنؿ قمييـ اإلؾميي م اًمِمييٝمٞمد: ضمييقرج 

اًمِمييييٝمٞمد ضمييييقرج  ايييي٤م ، وطمرييييك  ـمٚمييييؼ اؾمييييٛمف قمييييغم ُمدرؾميييي٦م وٓومريييي٦م يمٌييييػمة ُمدرؾميييي٦م

اييي٤م ، ُمييي٤م اًميييذي ؾميييقغ نيييذا آٟم يييرا  اًمٌييي٤مًمغ ذم  ـمييي ن نيييذا آؾميييؿ طمريييك قميييغم 

اًمٙمييي٤مومر؟ شمًييي٤منٚمٜم٤م ٟم يييـ ذم اؾميييرٕمام  نيييذ  اًمٙمٚمٛمييي٦م طمريييك  دظمٚمٜمييي٤م ومٞمٝمييي٤م  و  رٝمييي٤م  ي 
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 ُمٕمٜمًك ًمف ُمٜمزًمرف ذم اإلؾم م، نذا ٓ بقز  ؾم ُمٞم٤ًم.

ُدوُد ا  ِ ومَي  شَمٕمْ ﴿ب٥م    ٟم٘ميػ يميام ىمي٤م  شمٕمي٤ممم:  ٚمْيَؽ طمُي
..  [669]البقدرة ﴾رَيُدوَن٤مشمِ

فُ ﴿ يي ًَ َؿ َٟمْٗم ْد فَمَٚميي ُدوَد ا  ِ وَمَ٘ميي د  طُميي ـْ َيرََٕميي ٓ  :ومييٜم ـ  ذًا ظم صيي٦م اًمٙميي م [5]الطدد:ق ﴾َوَُميي

ٟمٓمٚمييؼ ًم٘ميي٥م  و اؾمييؿ اًمِمييٝمٞمد  ٓ قمييغم ُميي٤م ضميي٤مء ذم اًمًييٜم٦م سم٠مٟمييف ؿمييٝمٞمد ُمٝمييام يميي٤م  قمٛمٚمييف 

م اسميـ شمٞمٛمٞمي٦م قمٔمٞماًم يمام رضسمٜم٤م ًمٙمؿ ُم  ً هبذا اًمرضميؾ اًمٕمٔميٞمؿ  ٓ ونيق: ؿميٞم  اإلؾمي 

 اًمذي ُم٤مت ونق ؾمجلم، ٓ ٟم٘مق  قمٜمف  ٟمف ؿمٝمٞمد.

و   يمٜميي٤م ٟمريييد    ٟمٓمٚمييؼ نييذ  اًمٙمٚمٛميي٦م قمييغم سمٕمييض اًمٜميي٤مس ُمييـ إسمٓميي٤م  اًمييذيـ  سمٚمييقا 

سميي ءًا طمًييٜم٤م ذم ؾمييٌٞمؾ ظمدُميي٦م اإلؾميي م وحم٤مرسميي٦م  قمييداء اإلؾميي م ًم٘مٚمٜميي٤م: اًمِمييٝمٞمد اسمييـ 

رشيٕميي٦م ا  قمييز  شمٞمٛمٞميي٦م وًمٙمييـ طم٤مؿميي٤م      ٟمٕمٚمييؿ اًمٜميي٤مس سم٠مًمٗميي٤مظ ُميي٤م ضميي٤مء  اإلذ  ًمٜميي٤م ذم

 وضمؾ    ٟمًرٕمٛمٚمٝم٤م، وذم ذًمؽ قمؼمة عمـ يٕمرؼم وذيمره عمـ يرذيمر. 

 (00:  38: 57/   793) اهلدى والنور / 
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ُٜ  ّ بإٔ فالًْا غٗٝد؟َصِذٌٖ 

اًمًي١ما  ي٘ميق : نيؾ ٟم٘ميق  عميـ ُميي٤مت سم٤مًمِميٝمٞمد يميام يٓمٚميؼ قميغم يم يػم ُمييـ  ُمداظمٚمي٦م:

 ىمرغم  ومٖم٤مٟمًر٤م  وومٚمًٓملم اًمذيـ ٟم ًٌٝمؿ يمذًمؽ؟

 ذا ىمٞمؾ ؿمٝمٞمد يمام ٟمٔمـ ٓ سم٠مس،  ُم٤م الزم ٓ بقز، وم٘مد ضمي٤مء ذم سمٕميض  اًمِمٞم :

٤م  مم اًمٜمٌيييل  ىمرٞميييؾ سميييلم  ب  رُ »: ¢إطم٤مديييي٨م اًمريييل يرواييي٤م قمٌيييد ا  سميييـ نٞمٕمييي٦م ُمرومققًمييي

 .«اًمّمٗملم ا   قمٚمؿ سمٜمٞمرف

 (00:06:26/ب 30)رحلة النور )
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 بٝإ خطأ ايٓاع بتٛضعِٗ  

 يف قٛهلِ: فالٕ غٗٝد

 ٚمٛمل: ىم٤م :قمـ  ن اًمٕمجٗم٤مء اًمً

 ظمٓمٌٜم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وم٘م٤م : 

 ٓ ٓ شمٖمٚمييقا صييدان اًمٜمًيي٤مء، وم٢مهنيي٤م ًمييق يم٤مٟميي٧م ُمٙمرُميي٦م ذم اًمييدٟمٞم٤م  و شم٘مييقه قمٜمييد ا ، 

ُمييير ة ُميييـ ٟمًييي٤مرف وٓ ُ صيييدىم٧م ا، ُمييي٤م  صيييدن ¢ًمٙمييي٤م   وٓيميييؿ و طم٘مٙميييؿ هبييي٤م حمٛميييد 

 اُمر ة ُمـ سمٜم٤مشمف  يم ر ُمـ اصمٜمرل قمنمة  وىمٞم٦م.

وميي   ؿمييٝمٞمدا! وميي  شم٘مقًمييقا ذاح، و ظمييره شم٘مقًمقهنيي٤م: ُمييـ ىمرييؾ ذم ُمٖميي٤مزيٙمؿ: ُميي٤مت 

: ُمييـ ىمرييؾ ذم ؾمييٌٞمؾ ا   و ُميي٤مت ذم ؾمييٌٞمؾ ا  ¢وًمٙمييـ ىمقًمييقا يمييام ىميي٤م  رؾمييق  ا  

 ومٝمق ذم الٜم٦م.

 )ص ٞم (.

ىمييييي٤م  اإلُم٤مم:ًم٘ميييييد رظمّمييييي٧م نيييييذ  اًمٙمٚمٛمييييي٦م ] ي يمٚمٛمييييي٦م ؿميييييٝمٞمدن  ذم نيييييذا اًمزُمييييي٤م  

واسمريييذًم٧م طمريييك  ـمٚم٘مييي٧م قميييغم سمٕميييض اًمٗمجيييرة اًم٘مرٚمييي٦م، سميييؾ وقميييغم  وميييراد ُميييـ اًمٙمٗميييرة، 

 ٕمض اًمِمقارع واعمدارس سم٤مؾمٛمف.وؾمٛمٞم٧م سم

  ُم٤م  ـم ىمف قمغم اإلؾم ُمٞملم واًم٘مٞم٤مديلم ومام  يم ر ، واخلػم يمٚمف ذم آشم٤ٌمع.

 .(1/506صحيح موارد الظمآن )
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 ْكاش َع ايػٝذ عًٞ خػإ 

 سٍٛ َطا٥ٌ اجلٗاد

...ومٝمذا جمٚمس ًمِمٞم ٜم٤م إًم٤ٌمين، وُمٕمف ومٞمف قمدد ُمـ  ظمقاٟمٜم٤م وُمِم٤مخيٜم٤م اًمٗمْم ء 

قمييكم ظمِميي٤م  طمٗمٔمييف ا ،  اًمِمييٞم : سمييرانٞمؿ ؿميي٘مر  طمٗمٔمييف ا ، وحمٛمييد  اًمِمييٞم :ُمييٜمٝمؿ 

وًم٘مييد اسمرييد  اًمِمييٞم  قمييكم ظمِميي٤م  اعمجٚمييس سم٘مييراءة ُمقاوييع ُمييـ يمريي٤مب إخ: ؾمييٚمام  

اًمٕمييقدة ُمييـ وؾميي٤مرؾ دومييع اًمٖمرسميي٦م، وىمييد ؾمييجؾ نييذا اعمجٚمييس ذم اصمٜمييلم وقمنميييـ رسمٞمييع 

 م. 70/7337/ 78ني، اعمقاومؼ 7377اًم ٤مين 

٤م  ٓ يقضمد ُم٤مٟمع    ٟمٙمر٥م ًميف ُم طمٔمي٦م : يرومض اإلشمٞم٤م ، قمغم يمؾ طمقمكم ظمِم٤م 

 طمق  نذا. 

 : ُمـ زُم٤م  وٟم ـ ٟمٙمر٥مؿم٘مرة

ييي٤م  ظمييل! اًمٖميي٤مرىملم يِمييٛمؾ يمييؾ اًمييدقم٤مة اإلؾميي ُمٞملم يمٚمٝمييؿ،  ٟميي٧م سمٙم ُمييؽ  اًمِمييٞم :

 شمًر ٜمل.. يٙمٗمل  ٟمؽ شمٕمر     نذا ظمٓم٠م. 

 : ـمٞم٥م! أ  ي٤م  ؾمر٤مذ!قمكم

 ٓ.  اًمِمٞم :

 : ٓ  ٟم٤م  سملم ًمؽ..قمكم

يم ُمييل صيي ٞم   م ٓ؟ يم ُمييف يِمييٛمؾ يمييؾ اًمييدقم٤مة ٓ ىمٌييؾ ىمٌييؾ، ىمٌييؾ نييؾ  اًمِمييٞم :

اإلؾمييي ُمٞملم اًميييذيـ نيييؿ همييي٤مرىمق  ذم نيييذ  الزرٞمييي٤مت، و ٟمييي٧م شمًييير ٜمل، نيييؾ يم ُميييل 

 ص ٞم   م ٓ؟ 
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 : اطمرام     يٙمق  نق يِمٛمؾ الٛمٞمع واطمرام  رظمر  ٟمف ٓ. قمكم

 نٞمف! نذ  صم٘مٞمٚم٦م، ... ي٤م ؿمٞم  قمكم اًمِمٞم :

يييييييراح هم٤مرىميييييي٤ًم ذم نييييييذا : أ  ُميييييي  ً نييييييق مل يٙمريييييي٥م ًمييييييؽ ذم رؾميييييي٤مرٚمف  ٟمييييييف قمييييييكم

 آظمر وم٤مت  و ذم إُمقر، و ٟمام يمر٥م ًمؽ. 

...  رييييد     ىمرريييؽ هبيييذا اعمٙمريييقب اًميييذي ضمٕمٚمٜميييل ومٞمٝمييي٤م ؿميييٞم  اإلؾمييي م اًمِميييٞم :

وؾمييامطم٦م... نييق يقضمييف  زم اًمٙميي م نييذا،  ذا ُمٕمٜميي٤م وىميي٧م ؾمييٜم٘مررٙمؿ ظمٓم٤مسمييف، او٘مٞم٘ميي٦م 

 ٟمٗمس ص٤مومٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م ضمدًا. 

 : أ  طم٘مٞم٘م٦م ٓ  قمرومف، وًمٙمـ. ؿم٘مرة

 و ٟم٤م  يْم٤ًم ٓ  قمرومف. : قمكم

: ًمٙمـ طم٘مٞم٘م٦م نذا اًمرضميؾ ؾميٌ ٤م  ا  رسمٜمي٤م  قمٓمي٤م  وا   قمٚميؿ، طمٞميٜمام شمًيٛمع ؿم٘مرة

 نذا اًمرضمؾ طم٘مٞم٘م٦ًم  س  ٟمف يقضمد  ظم ص، يم ُمف يٜمٓمؼ سم٤مإلظم ص طم٘مٞم٘م٦ًم. 

 نق يمذًمؽ.  اًمِمٞم :

: وُمقاىمٗمف إظمػمة شمِمٝمد ًمف سميذًمؽ قميغم اًميرهمؿ ُميـ  ٟميف يم٤مٟمي٧م  يٞمط سميف ُميـ ؿم٘مرة

 ٜم٦م شمٙم٤مد شمر ٓمٗمف ختٓمٗم٤ًم، وًمٙمـ وا  اًمرضمؾ  ٟمف  ده دورًا قمٔمٞماًم. يمؾ ضم٤مٟم٥م اًمٗمر

 ٟم٠ًم  ا  ًمف اإلصم٤مسم٦م .. اًمِمٞم :

 وؾمٗمر  يْم٤ًم.  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ  قمٜمل يمذًمؽ .. ُمداظمٚم٦م:

 اًمِمٞم  ٟم٤مرص اًمٕمٛمر.  ُمداظمٚم٦م:

 ٟم٤مرص ٟمٕمؿ.  ُمداظمٚم٦م:

 اًمرضمؾ وم٤موؾ او٘مٞم٘م٦م وجمرٝمد ونق واؾمع آـم ع.  اًمِمٞم :
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 ضمدًا.  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ.  ٞم :اًمِم

 : ُم٤م ؿم٤مء ا  طم٤مومٔمرف، طم٤مومٔمرف ُم٤م ؿم٤مء ا  قمٜمٝم٤م. ؿم٘مرة

 يًر ي اًمٜمّمقص وأي٤مت وإطم٤مدي٨م.  اًمِمٞم :

 واًمِمٕمر.  ُمداظمٚم٦م:

 واًمِمٕمر  طمًٜم٧م.  اًمِمٞم :

 ُم٤م ؿم٤مء ا .  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞم :

 : قمغم يمؾ طم٤م  نذا اًمٗمّمؾ  ر٤مج  مم ىمراءة ُمر٠مٟمٞم٦م. قمكم

الزارر، يٕمٜمل: يمٜم٧م  اٜمك ًمق  ين  ٟم٤م يم٤م  : ؾمٛمٕم٧م ًمف رشيط ذم ُمقوقع ؿم٘مرة

 ىميييق  ًميييف: ًميييق هميييػمت،  و ًميييق يمييي٤م  ًميييؽ ر ي رظمييير ذم اعمقويييقع؛ ٕ  اًمّمييي ٞم  نيييق 

 يم ُمف ومٞمف  ن٤مب ًمٚمٛمِم٤مقمر. 

يِميييجع اًميييذن٤مب  مم نٜمييي٤مح، ويم ُميييف اًمٕمييي٤مم  يْمييي٤ًم اًميييذي ىمييير  .. ٓ  دري  اًمِميييٞم :

 يمٜمرؿ طم٤مرضيـ  و ٓ؟ مل يٙمقٟمقا نٜم٤مح. 

 رة. : ٓ، قمٜمد نذ  اًمٗم٘مقمكم

يٕمٜمييل: نييذ  اًم ييقرات اًم٘م٤مرٛميي٦م ذم اًمييٌ د اإلؾميي ُمٞم٦م نييق وؾمييٗمر اوييقازم  اًمِمييٞم :

 ي١ميدون٤م. 

 : ي١ميدون٤م ٟمٕمؿ. ؿم٘مرة

 ي١ميدون٤م.  اًمِمٞم :

 : يِمجٕمق  ًمٚمذن٤مب ًم ؿمؽماح .. ؿم٘مرة
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 سمٞمٜمام نٜم٤م اًمقاضم٥م ًمٗم٧م اًمٜمٔمر  مم وضمقب آؾمرٕمداد عم ؾ نذ  إُمقر.  اًمِمٞم :

اإلؾم م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ي٤م ؿمٞم  طمق  ومٝمؿ، طمٞمٜمام :  ريد  ٟم٤م اعمقوقع يم م ؿمٞم  قمكم

ىميي٤م  نييق نٜميي٤م شمٙمٚمييؿ قمييغم اوٙميي٤مم وشمقىمٞمٕمييف وصمٞم٘ميي٦م إُمييؿ اعمر ييدة... الٝميي٤مد، وشمٙمٚمييؿ 

نٜمييييي٤م سميييييؾ اعمًييييي٠مًم٦م اًمٙميييييؼمه ذم  ذقمييييي٤م  إُميييييؿ اإلؾمييييي ُمٞم٦م ُميييييـ سميييييلم ؾمييييي٤مرر اًمِميييييٕمقب 

واًمٓمقارػ وإدي٤م  نذ  اًمنميٕم٦م اًمٙم٤مومرة، واًمرزاُمٝمؿ هب٤م وشمرديدنؿ ن٤م رٟمي٤مء اًمٚمٞميؾ 

و ـميييرا  اًمٜمٝمييي٤مر، وختٚميييٞمٝمؿ قميييـ رشيٕمييي٦م ا  اًمريييل شمٕميييد اإلييييام  سم٤ملٝمييي٤مد واًم٘مٞمييي٤مم سميييف 

 واضم٤ًٌم ي٘م٤مشمؾ اعمٛمرٜمٕمق  ُمـ ومٕمٚمف طمرك يٚمرزُمقا سمف، ـمٌٕم٤ًم ... ًمف ومر٤موه  و  ٟم٤م يمٜم٧م .. 

 ... ُمداظمٚم٦م:

: يٕمٜمييل: ًمييٞمس ُمييـ يميي م إخ، ويمييام  إخ: ؾمييٚمام  ٓ زا  او٘مٞم٘ميي٦م ؿميي٤مب ؿميي٘مرة

 وًمٞمس يمٌػمًا...

اًمٙم م يم م ؿمٞم  اإلؾم م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م نق يٜم٘مؾ  ٟمف يم م ؿمٞم  اإلؾم م  : نذاقمكم

 اسمـ شمٞمٛمٞم٦م. 

اًمييييذيـ  ٤م: سمييييغم،  ٟمييي٤م ٓ  شمٙمٚمييييؿ قميييـ يم ُمييييف، ي٘مييييق :  ٟمييي٤م  شمٕمجيييي٥م ُميييـ  ظمقاٟمييييؿمييي٘مر 

يرٙمٚمٛمييق  قمييـ الٝميي٤مد ذم نييذا اًمٕمٍميي يميي٠مهنؿ يرٙمٚمٛمييق  قمييـ الٝميي٤مد ذم قمٍميي اًمٜمٌييقة 

قطميييييي٤مت اًمٙم ييييييػمة.. يميييييي٠مٟمام ذم  وج اٟمرّميييييي٤مرات اعمًييييييٚمٛملم اًمرييييييل طم٘م٘مييييييقا ومٞمٝميييييي٤م اًمٗمر

 يرٙمٚمٛمق  قمـ نذا اعمٕمٜمك، ؾمٌ ٤م  ا !

  نذا يم م ؿمٞم  اإلؾم م اسمـ شمٞمٛمٞمي٦م،  و ٟم٤م  ريد  ًمٗم٧م ٟمٔمر  قمٜمدُم٤م ي٘مق   اًمِمٞم :

نذا اًمدوم٤مع قمـ ؾمٚمام  دوم٤مع نزيؾ؛ ٕٟمف يٜم٘مؾ نيذا اًمٙمي م ويرٌٜمي٤م ، وًميٞمس نيذا وم٘ميط 

 ٤مسمؼ ٕواٟمف.سمؾ ويِمٞمٕمف، وُم ؾ ُم٤م ىم٤م  ًمؽ إؾمر٤مذ نذا اًمٙم م ي٤م  ظمل ؾم

: ٓ، اًمٌ يي٨م ذم ُمقوييقع أ  اوٙميي٤مم اًمييذيـ وىّمٕمييقا وصمٞم٘ميي٦م إُمييؿ اعمر ييدة قمييكم

وآؾمرًييي م نييي٤م و ٟمٙمييي٤مر الٝمييي٤مد، قمٜميييدُم٤م شمر يييدث ذم  ُمييير الٝمييي٤مد يمييي٠مهنؿ يرييييدو  

 ًمٖم٤مَء ، واًمٙم م طمق  نذا اًمقاىميع، ؿميٞم  اإلؾمي م اسميـ شمٞمٛمٞمي٦م ييرٙمٚمؿ طميق     ُميـ مل 
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:  ٟمي٤م ٓ  ُمرٜميع قميـ اًمٕمٛميؾ سم٤مًمرسمي٤م ومٞم٘م٤مشميؾ، ىمي٤م : يٕمٛمؾ سمنميٕم٦م ُمـ رشاريع اإلؾمي م ىمي٤م 

 ٓ  ىم٤مشمؾ اعمٜم٤موم٘ملم وٓ  ىم٤مشمؾ اًمٙمٗم٤مر ومٞم٘م٤مشمؾ، اًمٙم م طمق  نذا.

 و ٟم٤م يمٜم٧م  ريد    ٟمٌ ٨م ذم نذا يٕمٜمل: يقضمد ُم٠ًمًمر٤م :

ُمًيي٠مًم٦م أ  سمييلم    ٟم٘مييق  سمرٙمٗمييػم اوٙميي٤مم، اًمٙمٗميير آقمر٘ميي٤مدي اعم ييرج ُمييـ اعمٚميي٦م 

طمٙميؿ ذم شمي٤مرح اًمّمي ة  ٟميف ي٘م٤مشميؾ ُميع  ٟمٜمي٤م  ¢ ُم  ً، وسميلم اًمٙمٗمير اًمٕمٛميكم، وم٤مًمرؾميق 

ٟم٘مق  ٓ يٙمٗمر يمٗمرًا خمرضم٤ًم ُمـ اعمٚم٦م و ٟمام ٟم ـ ذم ر يٜم٤م ُم  ً  ٟمف يمٗمر قمٛمكم، ًمٙميـ 

طمٙمييؿ سم٘مر٤مًمييف طمرييك يّمييكم، وطمٙمييؿ سم٘مريي٤م  ُميي٤مٟمع اًمزيميي٤مة طمرييك  ¢ُمييع ذًمييؽ اًمرؾمييق  

 ي١مدي اًمزيم٤مة. 

 : ٓ  طمد خمرٚمػ ُمٕمؽ ذم نذا. ؿم٘مر 

 : ضمٞمد، وم٤مًمٌ ٨م..ؿم٘مرة

 ـ ُمرٗم٘ملم ُمٕمؽ هبذا.: ٟم ؿم٘مرة

: ًمٙمييـ  ٟميي٤م  ريييد  شمٙمٚمييؿ قمييـ ـمري٘ميي٦م اوييدي٨م واًمقىميي٧م اًمييذي يييرٙمٚمؿ ومٞمييف هبييذا قمييكم

 فإؾمييٚمقب ونييذا اوييدي٨م،  ُميي٤م ٓ  طمييد يٜمٙميير نييذا اًمٙميي م.. يميي م اسمييـ شمٞمٛمٞميي٦م ويم ُميي

 ٟمٗمس يم م إخ ؾمٚمام ..

 : ٓ  طمد يٜمٙمر  ًمٙمـ .. ٓ، اوٙمؿ اًمنمقمل ٓ  طمد يٜمٙمر . ؿم٘مرة

ُمييقر ُمرٕمدييي٦م أ  انجٛميي٦م قمييغم ؾمييٚمام  وؾمييٗمر وقمييغم يمييؾ ُمييـ : ٓ  سمييدًا، إقمييكم

شمٙمٚمييؿ ذم  ًمييزام اوٙمقُميي٤مت نييذ  ذم الٝميي٤مد سميي٠مهنؿ  و يمييؾ ُمييـ ٟميي٤مده سم٤مو٤ميمٛمٞميي٦م    

 نذا يٜم٤مدي سم٤مو٤ميمٛمٞم٦م ونذا. 

 : ـمٞم٥م! دقمٜم٤م ُمـ اؾمرٕمام  ًمٗمظ او٤ميمٛمٞم٦م؟ ؿم٘مرة

 : ُم  ً، نؿ يمؾ ُمـ ىم٤م  اؾمؿ  ي يمٚمٛم٦م طم٤ميمٛمٞم٦م ... قمكم

 نؿ ...دد وراء: ًمٙمـ  ٟم٧م ٓ شمرؿم٘مرة
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 نؿ، ًمٙمـ ٟم ـ طمٞمٜمام ٟم ر٩م. : ٓ ٟمرددن٤م وراءقمكم

: ٓ  ىمييق : ٟمٗمنيي او٤ميمٛمٞميي٦م يٕمٜمييل: واوييدي٨م ومٞمٝميي٤م وشمردادنيي٤م نييق ظمٓميي٠م ُمييـ ؿميي٘مرة

 اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م واًمٚمٖمقي٦م. 

 : يمٞمػ يٕمٜمل؟ قمكم

 :  سمٕمد ذًمؽ اًمٙم م ذم نذا ًمٙمـ  ٟم٤م. قمكم

ومٝمٛميييف ذم    ٟم يييـ :  ظميييل اًمٙميييريؿ! ُميييـ طمٞمييي٨م اًمٜم٤مطمٞمييي٦م اًمنميييقمٞم٦م  ٟمييي٤م اًميييذي  قميييكم

طمٞمٜمام ٟم٘مق : سم٠م  ُمـ مل  رٙمؿ ذم ُم٠ًمًم٦م ضمزرٞم٦م  و ُم٠ًمًم٦م ومرقمٞمي٦م ُميـ ُمًي٤مرؾ اًميديـ 

وَم  َوَرسم َؽ ٓ ُي١ْمُِمٜمُقَ  طَمر ك ﴿ مم اًمًٜم٦م اًمّم ٞم ٦م اًم ٤مسمر٦م وٟم ر٩م قمٚمٞمف سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ُٛمقَح ومِٞماَم ؿَمَجَر سَمٞمْٜمَُٝمْؿ  ا؟ ٕٟمف نق وٟمٕمٞمدن٤م  مم ُم٠ًمًم٦م قم٘مٞمدي٦م عم٤مذ [9:]النسل  ﴾ُ َٙم 

، وٟمٕميقد ٟمرسمٓمٝمي٤م ذم اًمٕم٘مٞمييدة ونيل ومرقمٞميي٦م، ¢خيي٤مًمػ ٟمّمي٤ًم صيي ٞم ٤ًم قميـ رؾمييق  ا  

ٟمرسمٓمٝميي٤م سم٤مًمٕم٘مٞمييدة هبييذا إؾميي٤مس، وميي  بييقز    ٟمييؽمح اوٙميي٤مم اًمييذيـ نييدُمقا  صييق  

اًمييديـ ُميي  ً وذم الٝميي٤مد وهميييػم الٝميي٤مد وىمٕمييقا وصمييي٤مرؼ إُمييؿ اعمر ييدة وٟميييؽميمٝمؿ وٓ 

 ين وٓ  ىم٤مُم٦م طمدود ا  قمز وضمؾ. يريدو  ىمٓمع يد اًم٤ًمرن وٓ رضمؿ ًمٚمزا

 ُم٤مذا شم٘مّمد سمٙمٚمٛم٦م: ٟمؽميمٝمؿ؟  اًمِمٞم :

: ٓ ٟمييييي٠مُمر.. ٓ ٟمٜمّمييييي ٝمؿ.. ٓ ٟمييييي٠مُمرنؿ سمٛمٕميييييرو .. ٓ ٟمٜمٝمييييي٤منؿ قميييييـ ُمٜمٙمييييير قميييييكم

سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمقاىمييع إُميي٦م، أ  اوٛمٚميي٦م اًمٙمٌييػمة طمييق  ؾمييٚمام  وؾمييٗمر؛ ٕهنييؿ وىمٗمييقا نييذا 

ٞمق  و ظمقا  ُمًٚمٛمق  اعمقىمػ ذم اًمٗمرٜم٦م إظمػمة، وم٤مٔ  نؿ يريدو     ن١مٓء طمزسم

يدٟميييدٟمق  طميييقنؿ هبيييذا آوييي٤مم ونيييذا اًمٙمييي م ُميييـ  ضميييؾ  ؾمييي٘م٤مـمٝمؿ وشم٘مقيييي٦م اوٙمييي٤مم 

 ودنؿ.. انجٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ أ  نٙمذا.. شم٘مقي٦م طمٙم٤مم اًمًٕمقدي٦م ود..

 : ... ي٤م  ظمل ا  ي٤ٌمرح ومٞمؽ! طمٙم٤مم ُمًٚمٛملم ...ؿم٘مرة

، ُميي٤م : ٓ، ًمييٞمس نييذا أ  اًمٌ يي٨م ذم قمٌييد ا  اًمًيي٧ٌم.. اًمِمييٞم  رسمٞمييع وهمييػم قمييكم

 دري رسمٞمع ُم٤م  طمقاًمف ًمٙمـ طمق  ا٤مقم٦م.. أ  محٚم٦م ن١مٓء ونؿ واىمٗملم ذم صػ 
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اًمدوم٤مع قمـ اوٙمقُم٦م اًمًٕمقدي٦م ونؿ ذم محٚم٦م قمغم ن١مٓء، يمٞمػ ي٘م٤م  نذا؟! ٟم يـ 

ٟمييؽمح.. يٕمٜمييل: دقمٜميي٤م  ٟمييف  ظمٓميي٠م ؾمييٚمام .. و ظمٓميي٠م ؾمييٗمر، وٟم ييـ ٟم٘مييػ ذم وضمييف نيي١مٓء 

وهمييػمنؿ وهمييػمنؿ، ٟمٕمييؿ،  وٟمٜمٍميي اوٙمقُميي٦م اًمًييٕمقدي٦م قمٚمييٞمٝمؿ؟! يمٞمييػ ي٘ميي٤م  نييذا؟!

وم٤معم٠ًمًم٦م ظمٓمرة ًمٞم٧ًم ُم٠ًمًم٦م ؾمٝمٚم٦م، ٟم ـ ُم٤م ٟم٘مق  ُم  ً.. أ  قمٜمد اإلظمقا  يقضمد 

ريلم يقضميد  ظمٓمي٤مء.. قمٜميد الامقمي٤مت اإلؾمي ُمٞم٦م يقضميد  ظمٓمي٤مء ي ظمٓم٤مء.. قمٜمد اًمر ر

يم يييػمة ًمٙمييييـ  ظمٓمييي٤مء نيييي١مٓء ٓ بييييقز ٟم يييـ    ٟمٙمييييدرن٤م ُميييي  ً وٟمرٖمييي٤مى قمييييـ واىمييييع 

ٕمقا إُميييي٦م ذم نييييذا اويييي٤م  اًمرييييل نييييل ومٞمييييف وم٠ميْميييي٤ًم اوٙميييي٤مم واعمٜميييي٤موم٘ملم اًمييييذيـ وويييي

اعمِميييٙمٚم٦م شمّميييٌ  ُمٕمٜميييك ذًميييؽ  ٟمٜمييي٤م ٟم يييـ ٟمرييييد    ٟم٠مظميييذ اخليييط إؾميييٚمؿ واًميييذي نيييق 

 بٕمٚمٜم٤م ..

: شمٕميير   ٟمٜمييل ًمييق ي٠مظمييذو  ر يييل ذم اعمقوييقع..  ٟميي٤م ٓ  شمٙمٚمييؿ قمييـ اوٙميي٤مم ؿميي٘مرة

  سمدًا.. 

 : عم٤مذا؟قمكم

ًا وٓ  يامٟميي٤ًم وٓ ذُميي٤ًم وٓ ُميي٤م  شمٙمٚمييؿ.. ٓ  ًييٞمٜم٤ًم وٓ شم٘مٌٞم يي٤ًم وٓ شمٙمٗمييػم ُمداظمٚميي٦م:

 ىمدطم٤ًم، ُم٤م  شمٙمٚمؿ قمـ اوٙم٤مم

 : ُم٤م بقز.قمكم

 : بقز سمؾ  ٓ شمرٙمٚمؿ.ؿم٘مرة

 : ٓ بقزقمكم

: ٕٟمييف  وًٓ: اوٙميي٤مم  صييٌ قا فميي٤منريـ ًمٚمِمييٕمقب وإُميي٦م يمٚمٝميي٤م.. ُمٕمييرووملم ؿميي٘مرة

 ُمـ نؿ اوٙم٤مم.

ل ؿ قمكم  يم ير وبٕمٚمٜمياصم٤مٟمٞم٤ًم:  ٟم٤م يم ُمل قمٜمٝمؿ وطمدي ل واًمرٝمجؿ قمٚمٞمٝمؿ  ؾمرٕمد

ظمٓميييل اًميييذي  ٟمييي٤م ؾمييي٤مرر ومٞميييف يّميييٌ  ومٞميييف طميييقاضمز،  ٟمييي٤م أ  قمٜميييدي ظميييط  ؾميييػم ومٞميييف ذم 

ؾ يي٤م  نؿ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م.. ُمـ  ومْميلم  سمَ اًمدقمقة و دقمق اًمٜم٤مس  مم ا  قمز وضمؾ و ُ 
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 ٚمقا  ٤مرسمقين ..شمره!  ٟمٜم٤م  ؾمر ػم اوٙم٤مم وئم

ٝميي٤م : و ٟميي٤م  ؾميي٠م .. قمٜمييدُم٤م  ؾميي٠م  ذم ُمًيي٠مًم٦م رشقمٞميي٦م واًم٘مييقاٟملم اًمقوييٕمٞم٦م خت٤مًمٗمقمييكم

 ُم٤مذا ؾمٞمٙمق  ُمقىمٗمل؟

 : اذيمر طمٙمؿ ا  ومٞمٝم٤م.ؿم٘مرة

ـمٞمييي٥م  ذا ؾميييئٚم٧م قميييـ اوٙمييي٤مم  هنيييؿ  ٙمٛميييق  سمنميييع ا ؟  ىميييق : ٓ، ٓ  قميييكم:

  ٙمٛمق  سمنمع ا ، ـمٞم٥م! ُم٤م نق اوٙمؿ ذم ..

: ...  ظمٚميييؾ سم٤مًمًيييٚمٗمٞم٦م، نيييذا اًمًييي١ما  اًميييذي يًييي٠مًمؽ سمييي٤مرد وؾميييٛم٩م، وىمٚمٞميييؾ ؿمييي٘مرة

 اًمٕم٘مؾ.. طم٘مٞم٘م٦ًم؛ ٕٟمف ..

 إواٟم٦م اًمرل سمٞمٜمٜم٤م أ .. ًمٙمـ  يْم٤ًم.  ىمق : ... ٟم ـ ذم

 : نذا اؾمردراج ي٤م ؿمٞم  قمكم.ؿم٘مرة

 : ٓ سم٠مس، ٓ ٟم٘مق  ًمؽ  ٟمف ٓ يقضمد اؾمردراج.قمكم

 : نؿ اوٙم٤مم  ٟمٗمًٝمؿ ٓ يٕمرومق   هنؿ ٓ  ٙمٛمق  سمام  ٟمز  ا ؟ؿم٘مرة

 : سمؾ يٕمرومق ، ـمٞم٥م.قمكم

 : ونؿ يٕمرومق  نذا ا٤مُم٤ًم.ؿم٘مرة

ـ  ٟمٗمًييٝمؿ  هنييؿ ُمًييٚمٛمق  وٓ  ٙمٛمييق  : وًمييذًمؽ ونييؿ  مم ُميي٤م ي٘مقًمييق  قمييقمييكم

 اًمنميٕم٦م.

 : ُمًٚمٛمق  ـمٌٕم٤ًم ي٘مقًمق : ٓ  ًمف  ٓ ا  حمٛمد رؾمق  ا .ؿم٘مرة

: وٓ يريييديق .. ٓ سميي٠مس، نييؿ ُمًييٚمٛمق   ذًا: بيي٥م    ٟمٕميي٤مُمٚمٝمؿ وٟم ٤مؾمييٌٝمؿ قمييكم

 قمغم  ؾم٤مس اإلؾم م، وم٤معمًٚمؿ..

 :  ٟم٧م  ٤مؾم٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ؟ؿم٘مرة
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ييييييي قْ يمَ  : اعمًييييييي٠مًم٦م  رييييييي٤مج  مم ... يٕمٜميييييييل:قميييييييكم ٤م ٟميييييييؽمح ُمٜم٤مصييييييي رٝمؿ واًمقاضمييييييي٥م ٟم 

اًميييييييديـ اًمٜمّميييييييٞم ٦م،اًمديـ اًمٜمّميييييييٞم ٦م، اًميييييييديـ »ي٘ميييييييق :  ¢ُمٜم٤مصييييييي رٝمؿ واًمرؾميييييييق  

 ..«اًمٜمّمٞم ٦م، ىم٤مًمقا: عمـ؟ ىم٤م :   وًمٙمر٤مسمف وًمرؾمقًمف وٕرٛم٦م اعمًٚمٛملم وقم٤مُمرٝمؿ

 اً : أ   ىمييق  ًمييؽ يشء ييي٤م ؿمييٞم  قمييكم! نييذا اًمرضمييؾ ؿمييٞم ٜم٤م ضمييزا  ا  ظميييػمؿميي٘مرة

ف ُم٤م شمٕمر ، ويٕمر  اًمٜمي٤مس يمٚمٝميؿ    اًمِميٞم  ٟمي٤مرص قمٜميدُم٤م و طمًـ  ًمٞمف،  ٟم٤م  قمر  ُمٜم

يًيي٠م  قمييـ شمٙمٗمييػم اًمٙميي٤مومر يريي٠مٟمك ويٜمرٔميير وسميي٤مًم٘مقة شمٜمرييزع ُمٜمييف يمٚمٛميي٦م اًمرٙمٗمييػم طمرييك ي ٌيي٧م 

يم٤مًمِميييٛمس  ٟميييف يمييي٤مومر.. ونيييذ  جم٤مًمًيييف شمِميييٝمد سميييذًمؽ، واًمٜمييي٤مس اًميييذي ي٠مظميييذو  قمٜميييف 

ٓ  يِمٝمدو  ًمف سمذًمؽ، وُمع نذا.. عم٤م  ٟم٤م  ىمق  ًمؽ نذا آؾمردراج؟! ونذ  إؾمئٚم٦م

يراد هب٤م وضمف ا  قمز وضمؾ، و ٟمام يراد هب٤م  ي٘م٤مع إذه واًمٗمرٜم٦م وزطمزطم٦م  نيؾ اويؼ 

قميييـ ُميييقاـمٜمٝمؿ اًمريييل بٝميييرو  هبييي٤م سمييي٤موؼ اعمًيييرٓم٤مع ًمٚمٜمييي٤مس ويٌٞمٜميييق  طمٙميييؿ ا  قميييز 

 وضمؾ ذم اعم٤ًمرؾ اًمرل ي٠ًمًمق  ومٞمٝم٤م.

ي يي٤مر قمييـ اًمِمييٞم  ٟميي٤مرص سم٠مٟمييف يٙمٗميير وميي   ووميي   ووميي   وييـ ي٘مقًمييق  ٓ  ًمييف  ٓ ا  

ًمٞمًقا ُمٕمرووملم قمٜمد   يْم٤ًم، ُم٤م ر يؽ؟ عم٤مذا نذا؟ ٕ  نذا ُميـ ؾميقء اًمٜم٘ميؾ..  ٟمي٧م و

أ  قمٜمييدُم٤م شمييرٙمٚمؿ شمريييد شمًيي٠م  قمييـ وميي   سم٠مٟمييف يميي٤مومر  و ُميي١مُمـ وسم٠مٟمييف صييٗمرف ـمقيييؾ  و 

ىمّمػم  و قمريض  و ٟم ٞميؾ.. يميؿ ؾميٞمٜم٘مؾ قمٜميؽ اًمٜمي٤مس وسم ٤مصي٦م  ذا يمي٤م  نٜمي٤مح ُميـ ٓ 

  و٤من اًمير هبؿ يمؿ؟ ير٘مل ا  قمز وضمؾ وٓ يريد  ٓ  يذاء اًمٜم٤مس و

ًميذًمؽ ا  يٌيي٤مرح ومٞميؽ! ٟم ييـ يٜمٌٖميل    ٟمِمييٖمؾ  ٟمٗمًيٜم٤م ومييٞمام ومٞميف وم٤مرييدة.. وميٞمام يٕمييقد 

قمغم اعمًٚمٛملم اٞمٕم٤ًم سم٤مخلػم..  ٟم٤م  ىمق  قمٜمدُم٤م  ٟم٧م شمرٙمٚمؿ نذا اًمٙم م رسميام  وميدت 

نذ  اًمٗمئ٦م اًم٘مٚمٞمٚم٦م  و نذا اًمِم ص اًمذي ؾم٠مًمؽ، ًمٙمـ طم٘مٞم٘م٦ًم  ٟم٧م مل شمٗمد اعمًيٚمٛملم 

وا الزاريريلم نيذا اًمٌٚميد ؤؿ، واًمدًمٞمؾ قمغم نذا،  يمؼم دًمٞمؾ: قمٜميدُم٤م ضمي٤م سمدًا ُم٤م  ومدو

وذنٌقا ًمٚمٕمران، وشمٙمٚمٛمٜم٤م ُمٕمٝميؿ وضمي٤مء قميكم سم٤موي٤مج ُميـ سمٚميد  و مم رظمير ، وشمٙمٚمٛمٜمي٤م 

 ُمٕمٝمؿ سمام ي٘مرْمٞمف طمؼ اًمٜمّم  قمغم اعمًٚمؿ.

ضمٚمييس ُمٕمٝمييؿ جمٚمييس ـمقيييؾ ـمقيييؾ، و ذيميير  ٟمييف ذم  اً ويميي٤م  ؿمييٞم ٜم٤م ضمييزا  ا  ظمييػم
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٤م اشمّمييؾ ن ىمٌييؾ اًمٗمجيير  و ُمييع اًمٗمجيير ومييٞمام  فمييـ.. وصييؾ زم.. يييقم ُمييـ إييي٤مم ؿمييٞم ٜم

قمروم٧م يٕمٜمل ُم٤مذا يٗمرل نذا اًمرضميؾ قميكم سم٤موي٤مج ي٘ميق : سم٠مٟميف بي٥م أ     يريداقمك 

اعمًييييٚمٛمق  ُمييييـ يمييييؾ  ىمٓميييي٤مر اًمييييدٟمٞم٤م  مم اويييي٩م ًمٙمييييل  رٚمييييقا اورُملم..ومرّمييييقر؟! 

.. وسمٕميد ومِمٞم ٜم٤م ي٘مق  زم نذا اًمٙم م، ىمٚم٧م ًمف: وا  نذا  ر٤مج  مم اؾمرٌٞم٤م  وشم٠ميمد

ظمييقا  ُمييـ الزاريير وذيمييروا نييذا اًمٙميي م، ىمٚمٞمييؾ ىميي٤م  زم: شم٠ميمييدٟم٤م اشمّمييؾ سمييف سمٕمييض اإل

 رؾمٚمٜم٤م رؾم٤مًم٦م  مم قمكم سم٤مو٤مج وـمٌٕم٤ًم اؾمر٠مذٟم٧م اًمِمٞم  ومٞمٝم٤م رؾم٤مًم٦م ؿميٗمقي٦م محٚمٜم٤مني٤م 

ًمإلظمقا  نٜم٤مح وذنٌقا، يم٤مٟم٧م اًمٜمرٞمج٦م يميؾ ُمي٤م ىمٚمٜمي٤م  نيؿ ظمي٤مًمٗمقا قمٜميف، وأ  يرٛمٜميق  

 ٚمٜم٤م ؛ ٕ  اعمقاضمٝم٦م..سمجدع رٟم٤مومٝمؿ  مم اًمٙم م اًمذي ىم

 ريييد  ؾميي٠م  إؾميير٤مذ قمييكم نٜميي٤م ؾميي١مآً: ُميي٤م ومٕمٚمييف  ظمقاٟمٜميي٤م ذم الزاريير ومييٞمام  اًمِمييٞم :

 شمٕمر٘مد واوٙمؿ نٜم٤مح ُمٕمرو  ُمـ رش اوٙمؿ، صقاب  م ظمٓم٠م؟

 :  ٟم٤م  قمر٘مد ومٞمف ظمٓم٠م، ظمٓم٠م ُمقوقع محؾ اًمً ح، ُم٤م  ىمق  ومٞمف هبذا.قمكم

  ٟم٧م عم٤مذا شمٓمٞمؾ اًمنمح؟ ظمٓم٠م  و صقاب؟ اًمِمٞم :

 ٓم٠م.: ظمقمكم

 اٟمرٝمك، ظمػم اًمٙم م ُم٤م ىمؾ ود ، ـمٞم٥م! شمِمجع ُم٤م يًٛمك سم٤ملٝم٤مد نٜم٤مح؟ اًمِمٞم :

 : ٓ.قمكم

 ـمٞم٥م! الامقم٦م ن١مٓء ُم٤م ر يؽ ومٞمٝمؿ يِمجٕمق   و ٓ يِمجٕمق ؟ اًمِمٞم :

 : ُم٤م قمروم٧م طمق  اعمقوقع يشء.قمكم

وا ؾمٕمقديلم نٜم٤م يريدو  ؤ ذا ُم٤م شمٕمر  ٟم ـ ٟمٕمر   هنؿ يِمجٕمق ، وضم٤م اًمِمٞم :

ارير، نيؿ يِميجٕمق  أ  الٝمي٤مد اًميذي ؾميٛمٕم٧م اًمٞميقم ضميقاب  ٟميف    يذنٌقا  مم الز

ٟمذن٥م ٟمج٤مند ذم اًمٌقؾمٜم٦م وانرؾمؽ، وىمٚمٜم٤م: اًمٞمقم ٓ يقضمد ضمٝم٤مد  ومراد، نذا ضمٝم٤مد 

طمٙمقُم٤مت واوٙمقُم٤مت ٓ دم٤مند، نؿ نٜم٤م ضم٤مءٟم٤م يٛمٙميـ يمٜميرؿ  ٟميرؿ صم صمي٦م  ؿمي ٤مص 

 ظمقٟمي٤م  ن١مٓء ؾمٕمقديلم وم٠مطمدنؿ نذا اًمٜم ٞمؾ اًمذي يمي٤م  ضمي٤مًمس نٜمي٤م ا٤مُمي٤ًم يٜم٘ميؾ قميـ
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نيييييذا وهميييييػم   هنيييييؿ بٝميييييزو  اًمِمييييي٤ٌمب اًمًيييييٕمقديلم ًمٚميييييذن٤مب ًمٚمجٝمييييي٤مد ذم اًمٌقؾميييييٜم٦م 

 وانرؾمؽ.

  يْم٤ًم ُم٤م ر يؽ ذم الٝم٤مد ذم اًمٌقؾمٜم٦م وانرؾمؽ، نؾ شمرا  ُمنموقم٤ًم؟

: وا  اعم٠ًمًم٦م ُمٕمل  يْم٤ًم حمػمة،    ٟم٘مق  همػم ُمنموع ُمِميٙمؾ و   ىمٚمٜمي٤م    قمكم

 ٟمذن٥م سمدو  اؾمرٕمداد  يْم٤ًم إُمر ُمِمٙمؾ.

قمٜم٤م ٟم ـ أ : نل حمػمة ًمٙمـ ٓ يٌ٘مك اعمًٚمؿ ذم طمػمة قمٜمدُم٤م يرضمع د اًمِمٞم :

 ًمٚمْمقاسمط واًم٘مقاقمد ومًؽمضمع اوػمة.

: قمٜمييييييدي  ٟميييييي٤م    اعمًييييييٚمٛملم بيييييي٥م    ب٤منييييييدوا ًمييييييٞمس أ  ذم اًمٌقؾمييييييٜم٦م قمييييييكم

وانرؾمييؽ.. يميي٤مٟمقا ظم٤موييٕملم ذم اوٙمييؿ اًمٞمقهمًيي ذم ونييق يميي٤مومر ومٞمجيي٥م اًم٘مريي٤م  ُمييـ 

 إو  وًمٞمس وم٘مط أ .

سم٤مرح ا  ومٞمؽ! ٓ  ٙمل يمي م ُمي٤م نيق  وًٓ ُمقويع اخلي   وٓ ي٤م  ظمل  اًمِمٞم :

نق ُمقوع اًمٌ ٨م.. يم٤م  ب٥م قمغم اعمًٚمٛملم ُم ؾ ُم٤م ٟم ٙمل نٜم٤م، شُمرح الٝم٤مد ذم 

ؾمٌٞمؾ ا  ُمٜميذ ىميرو ، نيذا  ُمير ُمي٤م ذم ظمي   ومٞميف، ٟم يـ أ  ٟمرييد    ٟمٕمي٤مًم٩م اًمقاىميع، 

نٜميي٤م.. ٓ ؾميي ح  نييؾ يٙمييق  ُمٕم٤مليي٦م اًمقاىمييع اًمًييٞمو ذم الزاريير سميي٠م  ٟمرؾمييؾ  ومييراد ُمييـ

 وٓ اريـ وٓ ـم٤مررات وٓ دسم٤مسم٤مت وٓ  ي اؾمرٕمداد؟

 : ٓ ٓ ٓ، سم ض اوٙمقُم٤مت قمغم    شمرقمم نذا الٝم٤مد.قمكم

نذا اًمذي ىمٚمٜم٤م  رٟمٗم٤ًم.. أ  عم٤مذا ُمرقىمػ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٌقؾمٜم٦م وانرؾمؽ؟ ُم٤م  اًمِمٞم :

 نق اًمٗمرن؟

 :  اوٙمقُم٤مت ب٥م    دم٤مند..قمكم

  اديؽ! شمره يمٞمػ  ٟم٧م شمٌ ٨م ذم ُمقوقع ُم٤م نق ي٤م  ظمل! ٓ ٟمرٙمٚمؿ ا اًمِمٞم :

ُمقوييييييييقع سم يييييييي٨م وٓ ُمقوييييييييقع ظميييييييي  ، ٟم ييييييييـ ٟم١ميمييييييييد    نييييييييذ  ؿمييييييييٖمٚم٦م واضميييييييي٥م 

اوٙمقُم٤مت.. ٟم ـ سم  ٜم٤م أ : نؾ ٟمٜمّم  اًمِم٤ٌمب    يذنٌقا ب٤مندوا ذم اًمٌقؾمٜم٦م 
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وانرؾميؽ  و ٓ؟  ٟميي٧م شم٘ميق   ٟمييؽ حمريي٤مر، عمي٤مذا حمريي٤مر؟  ٟميي٤م  ؾمي٠مًمؽ ؾميي١ما : نيي١مٓء 

نٜميي٤مح  ٓ يٙمقٟمييقا ـمٕمييؿ ًمٚمٝمٞميي٥م اًمييدسم٤مسم٤مت واًمٓميي٤مررات سم٤مًمٜمًيي٦ٌم إومييراد اًمييذي يييذنٌقا 

ٕنيييؾ اًمٍميييب اعمًيييرٕمديـ سمٙميييؾ ؾمييي ح، وُميييـ طميييقنؿ ُميييـ اًميييدو  اًمّميييٚمٞمٌٞم٦م  يْمييي٤ًم 

شم٤ًمقمدنؿ  مم رظمر ، وم٢مذا ٟم ـ ... ي٘مقًمق : وم٘مف اًمقاىمع،  ذا قمرومٜم٤م واىميع اويرب ذم 

 ة؟اًمٌقؾمٜم٦م وانرؾمؽ، نؾ ٟم١ميد  رؾم٤م  ؿم٤ٌمسمٜم٤م نٜم٤مح سم٤مؾمؿ الٝم٤مد، مل اوػم

 : ٓ،  ذا يم٤م  اًم٘مّمد  ٟمف طمرك ٓ ي٘مرؾ ؿم٤ٌمسمٜم٤م وم  ٟم١ميد،  ُم٤م ..قمكم

  ُم٤م قمٜمدح ىمٞمقد ... اًمِمٞم :

 : ـمٌٕم٤ًم؛ ٕٟمف..قمكم

ٓ نل ًمٞمس  ذا يم٤م  اًم٘مّمد.. همػم نذا اًم٘مّمد ُم٤مذا يقضمد ُمـ ىمّمد صمي٤م ؟  اًمِمٞم :

 الٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ ا   ًمٞمس يمذًمؽ؟

 ـ ٓ ي٘مقُمق  ...: ًمٙمـ سمٕمد ... ٟمٗمًف ُٓ يًٙم٧م قمـ اوٙم٤مم اًمذيقمكم

ا  اديؽ،  ٟم٧م شم٘ميق  أ  سمٜمي٤مًء قميغم  :رضمع ًمٚم ٙم٤مم! ا   يمؼم! ي٤م ؿمٞم  اًمِمٞم :

ىمقزم  ٟمف  ذا يم٤م  اعم٘مّمقد اعم ٤مومٔم٦م قمغم ن١مٓء اًمِم٤ٌمب ٟمٕميؿ ٓ بيقز، ـمٞمي٥م! ُمي٤م 

اًمييذي ي٘م٤مسمييؾ نييذا؟ ي٘م٤مسمٚمييف  ذا يميي٤م  اعم٘مّمييقد الٝميي٤مد ذم ؾمييٌٞمؾ ا ، ٟم ييـ ٟم٘مييق : ٟمٕمييؿ 

 ص ويذنٌق  ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ ا ، نيؾ ٟمٗمريٞمٝمؿ سميذًمؽ ن١مٓء خمٚمّمق  يمؾ اإلظم

 م ٓ.. نيييؾ ٟمٜمّمييي ٝمؿ سمييي٠م  ييييذنٌقا  م ٓ؟ نيييذا نيييق اليييقاب،  ٟمييي٧م شم٘ميييق :  ذا يمييي٤م  

اًم٘مّمد شم٘مٞمدن٤م يٕمٜمل، يٕمٜمل: شمِمٙمٚمٝم٤م سم٤مًمرٕمٌػم اًمًقري، يٕمٜميل: شمٕمٓميؾ اعمقويقع ُميـ 

  صيييٚمف، شم٘ميييق :  ذا يمييي٤م  نيييذا نيييق اًم٘مّميييد ومييي٤مًمٙم م اًميييذي  ٟمييي٧م شم٘مقًميييف ُمييي٤ميش،  ي: ُمييي٤م

ٟمٜمّم ٝمؿ، ـمٞمي٥م! وُمي٤مذا ي٘م٤مسميؾ نيذا اًمٙمي م؟  ذا يمي٤م  اًم٘مّميد يشء رظمير ُمي٤م نيق؟ نيق 

الٝميي٤مد ذم ؾمييٌٞمؾ ا ، ًمٙمييـ ُمييع نييذا اًم٘مّمييد اوًييـ وقمييدم آؾمييرٕمداد ًمٚمجٝميي٤مد ذم 

 ؾمٌٞمؾ ا  ٟمٜمّم ٝمؿ    يذنٌقا  م ٓ؟

 : ٓ، ٓ ٟمٜمّم ٝمؿ.قمكم
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 ٟمٕميييؿ، أ : دقمٜمييي٤م ٟمٜمر٘ميييؾ ظمٓميييقة  ظميييره: نيييؾ اًميييذيـ ي٘مييي٤م  نيييؿ ا٤مقمييي٦م اًمِميييٞم :

انجيييرة واًمرٙمٗميييػم ُمييي٤م نيييق اًمٗميييرن سمٞميييٜمٝمؿ وسميييلم نيييذا اًمٙمييي م أ ؟ شمٕمييير  ـمٌٕمييي٤ًم قميييـ 

 ا٤مقم٦م انجرة واًمرٙمٗمػم.

 : ...  وًمئؽ يٙمٗمرو  اًمٜم٤مس...قمكم

 : واعمجرٛمع اعمًٚمؿ يمٚمف سمِمٙمؾ قم٤مم يٙمٗمرو ، ٟمٕمؿ، ٓ ...قمكم

رٟمٗم٤ًم ىمٚمي٧م اوٙمي٤مم.. ىمٚمي٧م رٟمٗمي٤ًم ونيل يمٚمٛمي٦م ُمٕمروومي٦م ـمٌٕمي٤ًم:  ُمي٤م    يٙمقٟميقا  اًمِمٞم :

 يمٗمرًا قمٛمٚمٞم٤ًم  و اقمر٘م٤مدي٤ًم. يمٗم٤مر

 : ٟمٕمؿ.قمكم

ـمٞميي٥م! ٓ ؿمييؽ  هنييؿ    يميي٤مٟمقا يمٗميي٤مرًا قم٘مييدي٤ًم ومٝمييؿ رش ويي٤م  ذا يميي٤مٟمقا يمٗميي٤مرًا  اًمِمييٞم :

 قمٛمٚمٞم٤ًم،  ًمٞمس يمذًمؽ؟

 : ٟمٕمؿ.قمكم

  ذا اومؽموٜم٤م أ  اوٙم٤مم يمٚمٝمؿ يمٗم٤مر اقمر٘م٤مدي٤ًم ُم٤مذا ؾمٜمٕمٛمؾ ُمٕمٝمؿ؟ اًمِمٞم :

  وضم٥م ىمر٤منؿ.. ¢: نٜم٤م اًمرؾمق  قمكم

يؽ.. ا  اديؽ..  ضم٥م ي٤م  ظمل! ُمي٤م ٟم٘ميدر ٟمٕمٛميؾ ُمٕمٝميؿ ٓ  ىميق  ا  اد اًمِمٞم :

 ًمؽ: ُم٤مذا ىم٤م  اًمرؾمق ؟

 : ٟمج٤مند سم٘مدر اًمٓم٤مىم٦م طمٞمٜمئٍذ  ذا يم٤مٟمقا يمٗم٤مر اقمر٘م٤مدي٤ًم ٓ سمد ُمـ ضمٝم٤مدنؿ.قمكم

 ـمٞم٥م! نؾ اًمرؾمق  ومٕمؾ ذًمؽ قمٜمدُم٤م يم٤م  ذم ُمٙم٦م؟ اًمِمٞم :

ذم  ُمييي٤م ومٕميييؾ ذًميييؽ ذم ُمٙميييي٦م؛ ٕ  ا  ¢: اظمرٚميييػ اوٙميييؿ أ ، اًمرؾميييق  قميييكم

 ُمٙم٦م؛ ٕ  ا  يمػ يد .

  ٟم٤م  ىمق  ًمؽ: ٓ شمٌ ٨م ذم اًمٌدنٞم٤مت. اًمِمٞم :
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 ٓ، ُم٤م ومٕمؾ.. يمػ يد  رسمٜم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 عم٤مذا؟ ُم٤م اوٙمٛم٦م ذم ذًمؽ؟ اًمِمٞم :

 ... ¢: اوٙمٛم٦م ذم ذًمؽ يم٤م   و  سمدء اإلؾم م، ًمٙمـ اًمرؾمق  قمكم

 يمقٟميف يمي٤م  ،ىمقًمؽ  و   يْم٤ًم  ر٤مج  مم ؾم١ما ، ؾمٞمّميٌ  ُمٕمٜمي٤م شمًٚمًيؾ.. اًمِمٞم :

 ذم  و  اإلؾم م، و  ؟! ؾمرجٞم٥م ضمقاب رظمر.

 ...  ٟمف  و  اإلؾم م ُم٤م ... ذم القاب. اًمِمٞم :

 ٕٟمف سمْمٕمٗمٝمؿ ؾمٞمًر٠مصٚمق . ُمداظمٚم٦م:

ٟم يييـ وويييٕمٜم٤م أ   ؿميييٌف ُمييي٤مذا؟ اؾميييٛم  زم! ا  ايييديؽ اؾميييٛمع ُمٜميييل ُمييي٤م  اًمِميييٞم :

 ىمييق : ٟم ييـ ووييٕمٜم٤م أ  ُمييـ طمٞميي٨م اًمْمييٕمػ اعميي٤مدي.. ُمييـ طمٞميي٨م ُميي٤م يرٕمٚمييؼ سم٘مقًمييف 

ةٍ َو َ ﴿شمٕميي٤ممم:  ق  ـْ ىُميي
رََٓمْٕمُرْؿ ُِميي ٤م اؾْميي وا َنُييْؿ َُميي دُّ

ٟم ييـ ووييٕمٜم٤م أ   ؿمييٌف  [6:]األنفددل: ﴾قِميي

سم٤مًمقوع اعمٙمل،  و اًمقويع اعميدين؟  ٟمي٤م ُمي٤م  شمٙمٚميؿ قميـ اوٙميؿ اٟمرٌيف! ٕٟمٜميل  قمير  

ورظمذ ومقشمقهمراومٞمريؽ ُميـ يمٚمٛمريؽ إومم، ٓ  شمٙمٚميؿ قميـ اوٙميؿ،  شمٙمٚميؿ قميـ واىمٕمٜمي٤م 

 نق اؿمٌف سمقاىمع ..

 ع اعمٙمل.اؿمٌف سم٤مًمقاىم ُمداظمٚم٦م:

 اٞمؾ. اًمِمٞم :

ٕٟميييف ٟميييرسمط إُمييير ذم اوٙميييؿ ٟم يييـ ُمييي٤م ذم وم٤مريييدة ًمٜمييي٤م ُميييـ نيييذا و   يمييي٤م   ُمداظمٚمييي٦م:

 اعمٓمٚمقب..

 نذا اًمذي فمٜمٜمرف. اًمِمٞم :

: ؾمٌؼ اًمٙم م ... ًمٙميـ  ٟمي٤م  ؾمي٠مًمؽ ؿميٞم  قميكم!  ىميق :  ٟمي٧م ىمٚمي٧م: يميػ ا  ؿم٘مرة

 يد ، نؾ يم٤م  يمٗم٤ًم رشقمٞم٤ًم  م يم٤م  يمٗم٤ًم ظمٚم٘مٞم٤ًم  و يمقٟمٞم٤ًم  م رشقمٞم٤ًم.

 يم٤م  يمٗم٤ًم رشقمٞم٤ًم ذم ذاح اًمقىم٧م. اظمٚم٦م:ُمد
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: ٟمٕمؿ؛ ٕ  اًمٙمػ نذا ُم٤م ير٤ٌمدر قمٜمدُم٤م شم٘مق : يمػ ا  يد  ُم٤م يرٌي٤مدر اًمٙميػ ؿم٘مرة

 اًمنمقمل.

 ٓ ٓ، اًمٙمػ رشقمل. ُمداظمٚم٦م:

 ٓ سم٠مس، اسمؼ قمغم اًمٙمػ اًمنمقمل، ـمٞم٥م. اًمِمٞم :

صؼمًا »يٛمر سمآ  ي٤مه وي٘مق :  ¢: يمٗم٤ًم رشقمٞم٤ًم مل ينمع نؿ، ويم٤م  اًمرؾمق  قمكم

ومٝمٜم٤مح  ُمروا سم٤مًمّمؼم ويمػ اًمٞمد، ًمٙمـ سمٕميد ذًميؽ رشع   «ي٤مه وم٢م  ُمققمديمؿ الٜم٦م  ر

  «الٝم٤مد ُم٤مض  مم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م»ىم٤م :  ¢ٜم٧م ُمراشمٌف يمام سمٞمٜمف.. واًمرؾمق  ٞم  الٝم٤مد وسمُ 

 ومٝمٜم٤م  وضم٥م الٝم٤مد ..  «ٓ نجرة سمٕمد اًمٗمر  وًمٙمـ ضمٝم٤مد وٟمٞم٦م»ىم٤م : 

ومٞميؽ! ُمي٤م ٟمْميٞمع وىمرٜمي٤م ذم  ُميقر يٌ ٨م ذم اعمرٗمؼ قمٚمٞمف! ي٤م  ظمل سم٤مرح ا   اًمِمٞم :

ُمرٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م واوٛمد  ، اوٙمؿ اًمنمقمل ُمٕمرو .. الٝم٤مد ُم٤مض  مم ييقم اًم٘مٞم٤مُمي٦م، 

 ُم٤م ر يؽ أ   ٟم٧م شمذن٥م دم٤مند، ىمؾ زم.

 : الٝم٤مد  ٟمقاع ... الٝم٤مد سم٤مًمٙمٚمٛم٦م ٟم ـ ٟمج٤مند.قمكم

  سم٤مًمييؽ ا  يٌيي٤مرح ومٞمييؽ، اٟمٔميير أ  يمٞمييػ طمقنيي٤م! ٟم ييـ ٟمييرٙمٚمؿ أ  ق  ـَميي  اًمِمييٞم :

  ي ضمٝم٤مد؟ قمـ

 : ضمٝم٤مد اًمً ح.قمكم

 ُم٤م ر يؽ أ  شمذن٥م دم٤مند ذم ومٚمًٓملم سمٚمدح؟ اًمِمٞم :

 : ٓ  ؾمرٓمٞمٕمف.قمكم

ٓ شمًييرٓمٞمع، سمييغم شمًييرٓمٞمع ذم ًمٞمٚميي٦م ٓ ىمٛميير ومٞمٝميي٤م  ٛمييؾ اًمًيي ح وشمييذن٥م  اًمِمييٞم :

شم٘م٤مشميييؾ، يمقٟميييؽ ٓ شمًيييرٓمٞمع ٟم يييـ ُمٕميييؽ، ًمٙميييـ ًميييق  ردٟمييي٤م ٟمٗمنييين٤م عمييي٤مذا ٓ شمًيييرٓمٞمع؟ 

 ٤مد؟! ًمٞمس ٕٟمٜم٤م مل ٟمر ذ اًمٕمدة ًمٚمجٝم

 : اًمقاىمع نذا.. ٓ ًمق اختذت  ٟم٤م قمدة ُم  ً ومردي٦م ًمٙمـ ... القع.قمكم
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  ٟم٤م  شمٙمٚمؿ قمـ إُم٦م، مل ٟمر ذ اًمٕمدة  ًمٞمس إُمر يمذًمؽ؟ اًمِمٞم :

 : ٟمٕمؿ.قمكم

 ُم٤م ٟم ـ ُمًرٕمديـ ًمٚمجٝم٤مد ي٤م  ظمل! اًمِمٞم :

 : ـمٞم٥م! ُم٤م ٟم ـ ُمًرٕمديـ..قمكم

ب٤منييد  نييذا نييق الييقاب ُميي٤م ٟم ييـ ُمًييرٕمديـ، ـمٞميي٥م! ُميي٤م نييق طمٙمييؿ ُمييـ اًمِمييٞم :

 ونق همػم ُمًرٕمد، ومٙمر ُمٚمٞم٤ًم؟

 نٜم٤مح  ُمريـ.. ُمداظمٚم٦م:

 ٓ. اًمِمٞم :

 : سمغم.قمكم

ٓ، يقضمد طمٙمؿ واطمد، ُم٤م نق طمٙمؿ ُمـ ب٤مند ونق هميػم ُمًيرٕمد؟ ًميٞمس  اًمِمٞم :

 نٜم٤مح  ُمريـ، بقز  و ٓ بقز.

 : ٓ، ٓ بقز.قمكم

 ـمٞم٥م! وم٤مٔ  ٟم ـ يم٠مُم٦م ُمًٚمٛم٦م ُمًرٕمدو  ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ ا ؟ اًمِمٞم :

 ٦م همػم ُمًرٕمديـ.: يم٠مُمقمكم

 ٟم ـ  ذًا ٟمرضمع وٟمرٗمؼ ُم ٚمام اشمٗم٘مٜم٤م.. اًمِمٞم :

 : نٜم٤مح يشء رظمر..قمكم

 ـمق  سم٤مًمؽ ا  اديؽ.. اًمِمٞم :

 ٓ، ًمق ؿمٝمدت نذ  إُم٦م، يٕمٜمل:  ذا ذم  ومراد ُمًرٕمديـ .. ُمداظمٚم٦م:

 نذا نق. اًمِمٞم :
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 : ٓ ٓ، اًمقاىمع نٜم٤مح  ُمر ُمٝمؿ ضمدًا واًم٥ًٌم  ٟمٜم٤م همػم ُمًرٕمديـ ..قمكم

   ًمؽ ي٤م ؿمٞم  قمكم.. ىمق اًمِمٞم :

 : ُم٤م اًم٥ًٌم ...قمكم

 ... اًمٙم م زم  ذا ؾمٛم ٧م. اًمِمٞم :

 : شمٗمْمؾ.قمكم

ٟم ـ يم٠مُم٦م همػم ُمًرٕمديـ ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ ا ، وسمٜم٤مًء قمغم ُمي٤م اشمٗم٘مٜمي٤م رٟمٗمي٤ًم  اًمِمٞم :

ٓ بقز أ  يم٠مُم٦م    ٟمج٤مند ذم ؾمٌٞمؾ ا ؛ ٕٟمٜم٤م همػم ُمًرٕمديـ، نذ  اشمريمٝم٤م ضم٤مٟم٤ًٌم، 

بييييقز سمييييؾ ٓ يٕمٜمييييل  ٟمييييف ٓ بيييي٥م    ٟمر ييييذ يمييييؾ وؾميييي٤مرؾ ًمٙمييييـ نييييذا ٓ يٕمٜمييييل  ٟمييييف ٓ 

آؾمرٕمداد عم ىم٤مة  قمداء ا  ؾمقاء يم٤مٟمقا ذم اًمداظمؾ ُم يؾ ُمي٤م ىمي٤م  نيق  و ذم اخلي٤مرج 

  ًمٞمس يمذًمؽ؟

 : ٟمٕمؿ.قمكم

 ـمٞم٥م! ُم٤مذا سم٘مل ذم اعمقوقع؟ اًمِمٞم :

: سم٘مل ذم اعمقوقع  ٟمف أ  اًمذيـ يٛمٜمٕمق  إُمي٦م ُميـ الٝمي٤مد، نيذا سم٘ميل ذم قمكم

ُم٦م ٓ شمًرٓمٞمع    دم٤مند ًمٞمس ٕهن٤م ٓ اٚمؽ وؾم٤مرؾ ضمٝمي٤مد.. وؾمي٤مرؾ اعمقوقع، إ

 الٝم٤مد ُمقضمقدة..

 ي٤م  ظمل ُم٤م ُمٕمٜمك يم ُمل: ب٥م    ٟمر ذ يمؾ اًمقؾم٤مرؾ؟ اًمِمٞم :

 : ـمٞم٥م! اٟمرٝمك ب٥م    ٟمر ذ يمؾ اًمقؾم٤مرؾ.قمكم

 ... أ  ٓ يقضمد ظم  . اًمِمٞم :

نييذا الٝميي٤مد : وُمييـ اختيي٤مذ نييذ  اًمقؾميي٤مرؾ سمٞميي٤م  طمٙمييؿ ا  شمٌيي٤مرح وشمٕميي٤ممم ذم قمييكم

و   اًميييييذيـ ي٘مٗميييييق  ذم وضميييييف إُمييييي٦م ًمٚمجٝمييييي٤مد ذم ؾميييييٌٞمؾ ا  بييييي٥م ومْمييييي ٝمؿ وسمٞمييييي٤م  

واىمٕمٝمؿ وضمٝم٤مدنؿ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م وًمق  ده ذًمؽ  مم ىمرٚمٜم٤م، يٕمٜمل:  ٟم٤م طمٞمٜمام  ىمق  سم٠م  نيذا 
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قمٛمييؾ اعمٜميي٤موم٘ملم ذم  هنييؿ ٓ يريييدو  ىمريي٤م  اًمٙمٗميي٤مر ومٝمييذا وًمييق  ده ذًمييؽ  مم ىمييركم ُميي٤م 

 ٚمٙم٦م؛ ٕٟمف شم٘مق  يمٚمٛم٦م قمد  قمٜمد ؾمٚمٓم٤م  ضم٤مرر..ٟمف  ٟم٤م  ًم٘مٞم٧م سمٜمٗميس ذم اًمرٝم ي٘م٤م  

ُمييي٤م ذم   «يمٚمٛمييي٦م طميييؼ قمٜميييد ؾميييٚمٓم٤م  ضمييي٤مرر» يْمييي٤ًم ًميييٞمس ُمقويييقع ظمييي  ..  اًمِميييٞم :

ُم٤مٟمع، وًمٙميـ  ٟمي٧م نيؾ شمٔميـ  ٟميف إُمي٦م سميؾ اًمِميٕم٥م نيذا اًميذي  ٟمي٧م قمي٤مرش ومٞميف مل يٌيؼ 

ٚمجٝم٤مد يمام ىمٚم٧م  ٟم٧م رٟمٗم٤ًم:  ٟم٤م ؾم٠مضم٤مند.. سمٜمٗمًيؽ ُميـ ٟم٤مطمٞمي٦م ُمي٤مذا؟ ًمقمٜمد  ُمـ جم٤م  

ٕمرو  واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر  مم رظمر ، نؾ إُم٦م سميؾ اًمِميٕم٥م  ي ؿميٕم٥م    إُمر سم٤معم

شمٕمٞمش سملم فمٝمراٟمٞميف ُمِميٙمٚمرف أ   ٟميف مل يٕمروميقا    ني١مٓء اًمٙمٗمي٤مر بي٥م جم٤منيدوؿ 

  و ُم٘م٤مشمٚمرٝمؿ  و  مم رظمر ،  و اعمِمٙمٚم٦م  يمؼم ُمـ ذًمؽ ومٞمام شمٕمر٘مد؟

 : ٓ  يمؼم.قمكم

وٟمييدع ُميي٤م نييق  يمييؼم، نييذا ـمٞميي٥م!  ذًا: عميي٤مذا ٟم ييـ ٟمِمييٖمؾ  ٟمٗمًييٜم٤م سميي٠مُمر يمٌييػم  اًمِمييٞم :

واىمييع اإلظمييقا  اعمًييٚمٛملم و ظمقاٟمٜميي٤م نيي١مٓء  يْميي٤ًم يدٟمييدٟمق  طمييق  ضم٤مٟميي٥م ُمييـ ذًمييؽ، 

أ : ًمٗم٧م ٟمٔمير اًمِمي٤ٌمب  مم وويع اوٙمي٤مم ني١مٓء  مم  هنيؿ يًير ٘مق  اعم٘م٤مشمٚمي٦م  و 

اعمج٤منييدة  مم رظميير ، وٟم ييـ ٓ ٟمًييرٓمٞمع    ٟمٗمٕمييؾ ؿمييٞمئ٤ًم.. ٟمرٞمجيي٦م ذًمييؽ ُميي٤م ر يٜميي٤م  ذم 

ذم ُمٍمييي.. ُمييي٤م ر يٜمييي٤م  ذم ؾميييقري٤م.. ُمييي٤م ر يٜمييي٤م   ظميييػمًا ذم  اويييرم اعمٙميييل.. ُمييي٤م ر يٜمييي٤م 

الزاريير، نييذ  رصميي٤مر نييذ  اًمٙمر٤مسميي٤مت اًمًيي٤مسم٘م٦م ٕواهنيي٤م، ُميي٤م  طمييد ي٘مييق  نييذا ٓ بييقز ييي٤م 

  ظمل، ًمٙمـ ..

 ] جمٚمس رظمر ن

 سمق ًمٞمغم: قمغم يمؾ طم٤م  ٟم يـ ... يميام ىمي٤م  ... يْميٞمع اًمقىمي٧م..  ٟمي٤م ؾمي٠مقمجؾ هميدًا 

نٜميي٤م يقضمييد ُم طمٔميي٤مت ٟمٕمٛمٚمٝميي٤م، وأ   ذم شمٜمٗمٞمييذ نييذا اًمٌمييء وؾميي٠مقمٓمٞمؽ شمًييرٛمع ًمييف،

 شمريد ُم٤مذا شمريد ذم يشء ضمديد ذم نذا اًمٙمر٤مب...سمٕمد الٚم٦ًم إظمػمة يٕمٜمل.

يقضميييييد  ؿميييييٞم٤مء  ذا  طمٌٌيييييرؿ ييييييرٙمٚمؿ ومٞمٝمييييي٤م ُمٝمٛمييييي٦م طميييييق  صيييييٗم٤مت أُمييييير  ُمداظمٚمييييي٦م:

سم٤معمٕمرو  واًمٜم٤منل قمـ اعمٜمٙمير وًميٞمس نيذا اعمٝميؿ ذم اًمدرضمي٦م إومم و ٟميام قمٜميدُم٤م 
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ًمٗمئيييي٤مت... ُمييييـ نييييذ  إؿمييييٞم٤مء، صمييييؿ طمييييق  شمٕميييي٤مرض يييييرٙمٚمؿ طمييييق  اًمّمييييؼم ُمييييـ نييييذ  ا

اعمّميٚم ٦م واعمٗمًييدة ذم نييذا اًمٌيي٤مب، نييذا يييرٙمٚمؿ ومٞمييف يميي م ـمٞميي٥م  طميي٥م    شمًييٛمٕمق  

وٟمييره وضمٝميي٦م ٟمٔميير اًمِمييٞم  ذم اعمقوييقع، ويمييذًمؽ طمييق  إظمٓميي٤مء اًمِميي٤مرٕم٦م اًمٞمييقم ذم 

 ُمقوقع اعمّمٚم ٦م واعمٗمًدة، نذا يم م ٟمقد    ٟمًٛمع ر ي اًمِمٞم  ومٞمف.

صٗم٤مت أُمر سم٤معمٕمرو  واًمٜم٤منل قمـ اعمٜمٙمير و ُمي٤م     وم٢مُم٤م    ٟمٌد  اًمٙم م طمق 

 ٟمٌد  ذم اًمٙم م شمٕم٤مرض اعمّمٚم ٦م واعمٗمًدة ومامذا شمرو ؟

 ُم٤م ر ي  سمق ُم٤مًمؽ؟ اًمِمٞم :

: وا  نيييق أُمييير سمييي٤معمٕمرو  واًمٜمييي٤منل قميييـ اعمٜمٙمييير صيييٗم٤مشمف يٛمٙميييـ شمٙميييق  ؿمييي٘مرة

 ُمٕمٚمقُم٦م ًمٙمـ نذ  ُمٝمٛم٦م اًمٗم٘مرة اًم ٤مٟمٞم٦م شمٕم٤مرض اعمّمٚم ٦م واعمٗمًدة.

وٙمـ ٟمجٕمؾ ُمـ اًمّميٗم٤مت إُمير سمي٤معمٕمرو  واًمٜمٝميل قميـ اعمٜمٙمير  : ٟمٕمؿ،  وقمكم

 ٟم٘مر  صٗم٦م اًمّمؼم وم٘مط، و   يم٤مٟم٧م ُمٗمٝمقُم٦م ...

 : شمٜمر٘مؾ ًمرٚمؽ  ومْمؾ...ؿم٘مرة

: ـمٞم٥م! شمٕم٤مرض اعمّمٚم ٦م واعمٗمًدة ذم نذا اًم٤ٌمب ي٘مق : نيذا اعمقويقع قمكم

ذم هم٤مييي٦م إ ٞميي٦م واًم٘مّمييقر ذم وم٘مٝمييف يؽمشميي٥م قمٚمٞمييف  ظمٓميي٤مء ذم اًمٗمٕمييؾ واًمٙمييػ يم ييػمة؛ 

ؽ    يم ػمًا ُمـ اًمٜم٤مس يٛمٚمٙمق  اٞمٞمز اعمّمٚم ٦م اًمٍمي ٦م اًمريل ٓ شمٙمي٤مد شمِميقهب٤م وذًم

ُمٗمًييدة وٓ خي٤مًمٓمٝميي٤م رضر، ويٛمٚمٙمييق  اٞمٞمييز اعمٗمًييدة اعم ْميي٦م اًمٍميي ٦م اًمرييل ٓ 

شمٙميييي٤مد شمِمييييقهب٤م ُمّمييييٚم ٦م وٓ يٙميييي٤مد خيييييرٚمط هبيييي٤م يشء ُمييييـ اًمٜمٗمييييع،  ُميييي٤م طمييييلم شمرييييداظمؾ 

ر قمٚميٞمٝمؿ اٞمٞميز اًميراضم  اعمّم٤مًم  واعمٗم٤مؾمد وخترٚمط وم٢م   يم ر اًمٜم٤مس يرٕمن  و يرٕمذ

ُمٜمٝميي٤م وومٕمييؾ ُميي٤م ي٘مرْمييٞمف اًمنمييع ويمٚمييام ازداد اظميير ـمٝمام وشم٘ميي٤مرب ُم٘مييدار ٤م ازدادت 

 صٕمقسم٦م اًمرٛمٞمٞمز سمٞمٜمٝمام وومٕمؾ إرضم  ُمٜمٝمام.

و ذا يميي٤م  ُمييـ اًمٔميي٤منر  ٟمييف يمٚمييام سمٕمييد قمٝمييد اًمٜميي٤مس سم٤مًمرؾميي٤مًم٦م ازدادت همرسميي٦م اًمنمييارع 

وصيٕمقسم٦م  ّميٞمٚمٝم٤م  وازدادت اعمٗم٤مؾمد فمٝمقرًا، وازداد شمِم٤مسمؽ اعمّمٚم ٦م سم٤معمٗمًيدة
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 ٓ سمر ٛمييؾ ىمييدر ُمييـ اًمييير، وميي٢م  نييذا ي١ميمييد   ٞميي٦م وم٘مييف نييذ  اعمًيي٠مًم٦م عمييـ يرّمييده 

 ًمٚمدقمقة وآطمر٤ًمب ًمألُمر واًمٜمٝمل ذم نذا اًمٕمٍم.

واًم٘م٤مقميييدة اًمٕم٤مُمييي٦م ذم نيييذا    إُمييير سمييي٤معمٕمرو  واًمٜمٝميييل قميييـ اعمٜمٙمييير ُميييـ  قمٔميييؿ 

   شمٙميييييق  اعمييييي٠مُمقرات اًمريييييل شمٕمٌيييييدٟم٤م ا  سمٗمٕمٚمٝمييييي٤م، واًمقاضمٌييييي٤مت اعمًييييير ٤ٌمت ٓ سميييييد 

 ُمّمٚم رٝم٤م راضم ٦م قمغم ُمٗمًدو٤م..

 ؿم٘مرة: واًمقاضم٤ٌمت ُم٤مذا؟

قميييكم: واًمقاضمٌييي٤مت اعمًييير ٤ٌمت.. نٙميييذا ُمٙمريييقب: ٓ سميييد    شمٙميييق  ُمّميييٚم رٝم٤م 

 راضم ٦م قمغم ُمٗمًدو٤م، يٛمٙمـ شمٙمق  واًمقاضم٤ٌمت واعمًر ٤ٌمت ؾم٤مىمط اًمقاو..

واًمقاضم٤ٌمت واعمًر ٤ٌمت ٓ سميد    شمٙميق  ُمّميٚم رٝم٤م راضم ي٦ًم قميغم ُمٗمًيدو٤م،  ذ 

ُميي٤م  ُميير ا  سمييف ومٝمييق صيي ح، وىمييد  صمٜمييك ا   اًمرؾمييؾ و ٟمزًميي٧م اًمٙمريي٥م، ويمييؾ هبييذا سمٕميي٨م

قمغم اًمّم ح واًمّم٤مولم واعمّمٚم لم ذم همػم ُمقوع وذم اًمٗم٤ًمد واعمٗمًيديـ ذم 

 همػم ُمقوع، طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ُمٗمًدة إُمر  و اًمٜمٝمل ..

 يمٞمػ،  قمد نذ  اًمٕم٤ٌمرة.. يمٞمػ ذم همػم ُمقوع؟ اًمِمٞم :

 ..قمكم: ذم ُمقوع يم ػم.. ذم  يم ر ُمـ ُمقوع

  قمد اًمٕم٤ٌمرة. اًمِمٞم :

وىمد  صمٜمك ا  قميغم اًمّمي ح واًمّمي٤مولم واعمّميٚم لم ذم هميػم ُمقويع،  ُمداظمٚم٦م:

 وذم اًمٗم٤ًمد واعمٗمًديـ ذم همػم ُمقوع، يٕمٜمل: ذم  يم ر ُمـ ُمقوع..

 ٓ  ريدح    شمٗمن. اًمِمٞم :

قمكم: وم ٞم٨م يم٤مٟم٧م ُمٗمًدة إُمر  و اًمٜمٝميل  قمٔميؿ ُميـ ُمّميٚم رف مل يٙميـ وي٤م  ُمير 

شمْميٛمـ شميرح واضمي٥م  و ومٕميؾ حميرم،  ذ اعمي١مُمـ قمٚمٞميف    ير٘ميل ا   ا  سمف و   يم٤م  ىمد

ذم قمٌييي٤مد  وًميييٞمس قمٚمٞميييف نيييدانؿ، وطمٞمييي٨م يم٤مٟمييي٧م ُمّميييٚم ٦م إُمييير واًمٜمٝميييل  قمٔميييؿ ُميييـ 
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ُمٗمًييدشمف ومٝمييق ويي٤م  ُميير ا  سمييف ورؾمييقًمف،  ذ اًمنمييع ضميي٤مء سمجٚميي٥م اعمّميي٤مًم  و ّمييٞمٚمٝم٤م 

 ودومع اعمٗم٤مؾمد وشم٘مٚمٞمٚمٝم٤م.

ًمٚمِمي٤مـمٌل ووىمي٤مرع إطمٙمي٤مم  صمؿ ـمٌٕمي٤ًم يْميع  ؿمي٤مرة ويٕمٞميد  مم ُمّمي٤مدر اعمقاوم٘مي٤مت

ٓسميـ اًم٘ميٞمؿ  « قم م اعميقىمٕملم»ًمٚمٖمزازم و « طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ»ًمٚمٕمز سمـ قمٌد اًمً م و

 وهمػمن٤م.

وميييي٢مذا شمٕم٤مرويييي٧م اعمّميييي٤مًم  واعمٗم٤مؾمييييد واوًييييٜم٤مت واًمًييييٞمئ٤مت  و شمزامحيييي٧م وم٢مٟمييييف 

ب٥م شمرضمٞم  اًمراضم  ُمٜمٝم٤م، وم٢م  إُمير واًمٜمٝميل و   يمي٤م  ُمرْميٛمٜم٤ًم ًمر ّميٞمؾ ُمّميٚم ٦م 

ذم اعمٕميييي٤مرض ًمييييف، وميييي٢م  يميييي٤م  اًمييييذي يٗمييييقت ُمييييـ اعمّميييي٤مًم   و ودومييييع ُمٗمًييييدة ومٞمٜمٔميييير 

 ّمييؾ ُمييـ اعمٗم٤مؾمييد  يم يير مل يٙمييـ ُمٖمييرم سمييف، سمييؾ يٙمييق  حمرُميي٤ًم  ذا يم٤مٟميي٧م ُمٗمًييدشمف 

 يم يير ُمييـ ُمّمييٚم رف، ًمٙمييـ اقمرٌيي٤مر ُم٘ميي٤مدير اعمّميي٤مًم  واعمٗم٤مؾمييد نييق سمٛمٞمييزا  اًمنميييٕم٦م، 

ومٛمرييك ىمييدر اإلٟمًيي٤م  قمييغم اشمٌيي٤مع اًمٜمّمييقص مل يٕمييد  قمٜمٝميي٤م و ٓ اضمرٝمييد سمر يييف عمٕمروميي٦م 

إؿمييي٤ٌم  واًمٜمٔمييي٤مرر وىميييؾ    شمٕميييقز اًمٜمّميييقص ُميييـ يٙميييق  ظمٌيييػمًا هبييي٤م وسميييدًٓمرٝم٤م قميييغم 

 إطمٙم٤مم.

وقميغم نييذا  ذا يميي٤م  اًمِميي ص  و اًمٓم٤مرٗميي٦م ضميي٤مُمٕملم سمييلم ُمٕمييرو  وُمٜمٙميير سم ٞميي٨م ٓ 

يٗمرىمق  سمٞمٜمٝمام، سمؾ  ُم٤م    يٗمٕمٚمق ي٤م اٞمٕمي٤ًم  و يؽميمق ي٤م اٞمٕمي٤ًم وم٢مٟميف يٜمٔمير ومي٢م  يمي٤م  

نق دوٟمف ُميـ اعمٜمٙمير ومل يٜميف قميـ نيذا اعمٜمٙمير اعمٕمرو   يم ر  ُمر سمف، و   اؾمرٚمزم ُم٤م 

اعمًرٚمزم شمٗمقي٧م ُم٤م نق  قمٔمؿ ُمٜمف ُمـ اًمٓم٤مقم٦م، و   يم٤م  اعمٜمٙمر  قمٔمؿ هنل قمٜميف و   

اؾمرٚمزم ومقات ُم٤م نق دوٟمف ُمـ اًمٓم٤مقم٦م ومل ي٠مُمر سمٗمٕمؾ نذ  اًمٓم٤مقم٦م اعمًيرٚمزُم٦م عمي٤م نيق 

  قمٔمؿ ُمٜمٝم٤م ُمـ اعمٜمٙمر.

ؼ ومي  ي٘مييدم قمييغم اًمٓم٤مقميي٦م  ٓ و ذا اؿميرٌف إُميير اؾميير٤ٌم  اعميي١مُمـ طمريك يرٌييلم ًمييف اويي

 سمٕمٚمؿ وٟمٞم٦م، وي٘مق : اٟمٔمر اًمٗمر٤موه الزء ...

 اؾمر٤ٌم  طمرك يرٌلم إومم    ي٘مق : شمقىمػ طمرك يرٌلم ... اًمِمٞم :
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 : و ذا اؿمرٌف إُمر اؾمر٤ٌم  اعم١مُمـ ...قمكم

 : شمقىمػ طمرك ...ؿم٘مرة

 اؾمر٤ٌم  يٕمٜمل: ... قمكم:

   اًمٚمٗمييظ شمقىمييػ طمرييك : اًمٚمٗمييظ  دن يٕمٜمييل اًمِمييٞم ، يميي٠م  اًمِمييٞم  يريييد    ي٘مييقؿميي٘مرة

 يرٌلم ًمف.

 : ٟمٕمؿ.قمكم

 سمد  اؾمر٤ٌم  شمقىمػ... اًمِمٞم :

: ٓ، نييق اؾميير٤ٌم  ُمٕمٜم٤منيي٤م يٕمٜمييل: يٌ يي٨م طمرييك يرٌييلم، ُمٕمٜمييك اؾميير٤ٌم : يٓمٚميي٥م قمييكم

 اًمٌٞم٤م .

 : ٓ، نق ... آؾمرٛمرار ذم ...ؿم٘مرة

: ـمٌٕميي٤ًم ذم اًمٌ يي٨م، اؾميير٤ٌم  اعميي١مُمـ طمرييك يرٌييلم ًمييف اوييؼ، اؾميير٤ٌم ، يٕمٜمييل: قمييكم

 ي٘مدم قمغم اًمٓم٤مقم٦م  ٓ سمٕمٚمؿ وٟمٞم٦م سمٕمد    يرٌلم. يٓمٚم٥م اًمٌٞمٜم٤مت وم 

 : ُمٗمٝمقم ُمـ يم ُمف    يرقىمػ ٓ يًرٓمٞمع   ..ؿم٘مرة

 ـمٞم٥م!  ذا ووٕمٜم٤م شمقىمػ ُم٤م يٙمق  اعمٕمٜمك؟ اًمِمٞم :

ـمٞميي٥م! يٙمييق  اعمٕمٜمييك... ًمٙمييـ ذم يم ُمييف اؾميير٤ٌم  ومٞمييف يشء همييػم ُمقوييقع  قمييكم:

 اًمرقىمػ وم٘مط ونق اًمٌ ٨م.

ٙمـ الٛمٚم٦م اًمرل سمٕميدن٤م شمٌيلم ُمٕمٜميك واًمرقىمػ ومٞمف يشء ًمٞمس ذم اؾمر٤ٌم  ًم اًمِمٞم :

آؾمر٤ٌمٟم٦م اًمرل  ٟم٧م شمدٟمد  طمقن٤م، ًمٙمـ  ذا ىم٤م  شمقىمػ ومٙم٠مٟمف ي٘مق  ٓ ي٘مٓميع سمي٤مًمر ي 

 رٌلم ًمف.يويرقىمػ طمرك 

 : شمقىمػ واؾمر٤ٌم  وٙمـ يٙمق   سمٚمغ و وو .قمكم
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وم٤مًمرٕم٤مرض  ذًا  ُم٤م سملم طمًٜمرلم ٓ يٛمٙمـ الٛميع سمٞميٜمٝمام ومٜم٘ميدم  طمًيٜمٝمام سمرٗمقيي٧م 

 ٤م سم٤مطمرام  إظمره، ؤٞمئرلم ٓ يٛمٙمـ دومٕمٝمام ُمٕم٤ًم ومردومع  ؾمقإظمره، و ُم٤م سملم ؾم

و ُميييي٤م سمييييلم طمًييييٜم٦م وؾمييييٞمئ٦م ٓ يٛمٙمييييـ اًمرٗمريييييؼ سمٞمييييٜمٝمام وشمييييرح  طمييييدا ٤م ُمًييييرٚمزم ًمييييؽمح 

ر ذم إرضم  ُمـ ُمّمٚم ٦م اوًٜم٦م  و ُمٗمًدة اًمًٞمئ٦م، وسم٤مب اًمرٕمي٤مرض ٔمَ ٜمْ إظمره ومٞمُ 

وقمٔمٛمي٧م رصمي٤مر واؾمع ضميدًا وٓ ؾميٞمام ذم نيذ  إزُمٜمي٦م اًمريل ٟم٘مّمي٧م ومٞمٝمي٤م رصمي٤مر اًميقطمل 

 اًمٖمرسم٦م وذن٥م ظم وم٦م اًمٜمٌقة، ونذا اًمرٕم٤مرض..

 : اًمرل ٟم٘مّم٧م...ؿم٘مرة

: ٟم٘مّم٧م ومٞمٝم٤م رصم٤مر اًمقطمل وقمٔمٛم٧م رصم٤مر اًمٖمرسم٦م وذن٥م ظم ومي٦م اًمٜمٌيقة، ونيذا قمكم

اًمرٕم٤مرض وآظمر ط سملم اوًٜم٤مت واًمًٞمئ٤مت ُمـ  ؾم٤ٌمب آظمر   اًمٕمريض سميلم 

 اعمًٚمٛملم وم٘مقم يٜمٔمرو   مم اوًٜم٤مت..

 ي٘مّمد سم  وم٦م اًمٜمٌقة ُم٤م ضم٤مء سمٕمد اًمٜمٌقة  و ُم٤مذا؟ : ... ُم٤مذاؿم٘مرة

 : ٓ، يٕمٜمل: اخل وم٦م ..قمكم

 ُم٤م ذم ظم وم٦م أ .. اًمِمٞم :

 : يٕمٜمل: ٓ ظم وم٦م ... ذًمؽ..قمكم

 ي٤م ًمٞم٧م  يْم٤ًم يٙمق  ذم ظم وم٦م همػم راؿمدة! اًمِمٞم :

: ٓ ٟم٘مق : ًمق يم٤م  ُم  ً... ٕ  اويدي٨م ٟمٌيقة و ظم ومي٦م، ومٝمٜمي٤م  وي٤م  اًمٜمٌيقة ؿم٘مرة

 ًمٚم  وم٦م.

 : ظم وم٦م اًمٜمٌقة، ظمٚمٞمٗم٦م رؾمق  ا  نق ٓ سمد نٙمذا، ٟمٕمؿ.قمكم

: ونيييييذا اًمرٕمييييي٤مرض وآظمييييير ط سميييييلم اوًيييييٜم٤مت واًمًيييييٞمئ٤مت ُميييييـ  ؾمييييي٤ٌمب ي٘ميييييق 

آظمييييير   اًمٕميييييريض سميييييلم اعمًيييييٚمٛملم، وم٘ميييييقم يٜمٔميييييرو   مم اوًيييييٜم٤مت ومػمضم يييييق  

 ّميييٞمٚمٝم٤م و   شمْميييٛمٜم٧م ؾميييٞمئ٤مت قمٔمٞمٛمييي٦م، وىميييقم يٜمٔميييرو   مم اًمًيييٞمئ٤مت ومػمضم يييق  
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ح طمًيييٜم٤مت قمٔمٞمٛمييي٦م، واعمرقؾميييٓمق  ُميييـ ي٘مييي٤مرٟمق  سميييلم ُم٘ميييدار شمريمٝمييي٤م و   شمْميييٛمـ شمييير

اعمّمييٚم ٦م وُم٘مييدار اعمٗمًييدة ومٞمٜمٗمييذو  ُميي٤م همٚميي٥م ظمييػم  و   شمْمييٛمـ رشًا ويييدقمق  ُميي٤م 

همٚمييي٥م رش  و   شمْميييٛمـ شمٗمقيييي٧م ظميييػم ىمٚمٞميييؾ، و ذا اًمريييٌس إُمييير قمٚميييٞمٝمؿ وىمٗميييقا طمريييك 

 يًرٌلم دو  ..

 ُم٤م ىم٤م  اؾمر٤ٌم  نٜم٤م. اًمِمٞم :

ذم نييذ  اعمييقاـمـ آضمرٝم٤مدييي٦م اًمرييل طمرييك يًييرٌلم دو     يٚمقُمييقا همييػمنؿ  قمييكم:

 خترٚمػ ومٞمٝم٤م  ٟمٔم٤مر اًمٜمٔم٤مر.

وىميييي٤م : اٟمٔميييير جمٛمييييقع اًمٗمريييي٤موه وًمِمييييٞم  اإلؾميييي م رمحييييف ا  ومّمييييق  ٟمٗمٞمًيييي٦م ذم 

 سمقاب اعمّمٚم ٦م واعمٗمًدة ووقاسمٓمٝم٤م وىمقاقمدن٤م و ُم ٚمرٝم٤م ٓ يرًع اعم٘مي٤مم ًميذيمرن٤م 

  و ذيمييير يشء ُمٜمٝمييي٤م وم٠مطمٞميييؾ اًم٘مييي٤مرئ قميييغم آؾمرٌّمييي٤مر  مم سمٕميييض ُمقاويييٕمٝم٤م يميييام ذم

اًمٗمر٤موه ومّمؾ ذم شمٕم٤مرض اوًٜم٤مت واًمًٞمئ٤مت، وومٞمف  يْم٤ًم آىمرّم٤مد ذم إقمام ، 

و يْم٤ًم ومرقه ُمٝمٛم٦م ضميدًا ذم شميقزم سمٕميض اًمقٓيي٤مت اًمريل ومٞمٝمي٤م فمٚميؿ اًمٜمي٤مس واعمريقزم 

يًيييرٓمٞمع ختٗمٞميييػ نيييذا اًمٔمٚميييؿ، و يْمييي٤ًم: ىم٤مقميييدة ذم اخل ومييي٦م واعمٚميييؽ وـم٤مقمييي٦م اًميييقٓة 

ع انيرامم اًمٖميزازم ذم  طمٞمي٤مء قمٚميقم وٟم ق ذًميؽ، واٟمٔمير يم ُمي٤ًم ُمٗمٞميدًا يرٕمٚميؼ سم٤معمقويق

اًمديـ وٓسمـ ىمٞمؿ القزي٦م ذم  قم م اعمقىمٕملم وُمٗمري٤مح دار اًمًيٕم٤مدة واًميداء واًميدواء 

 وروو٦م اعم ٌلم.

ييييي٠ميت أ   مم إظمٓميييي٤مء: ُمييييـ إظمٓميييي٤مء اًمِميييي٤مرٕم٦م اًمٞمييييقم ذم ُمقوييييقع اعمّمييييٚم ٦م 

 واعمٗمًدة، ٟمٙمٛمؾ  م ًمؽ يم م نٜم٤م.

 ود سمٜمي٤مًء قميغم اخلي   اًميذي  ؿمي٤مر ًمٙمـ  ٟم٤م قمٜمدي ُم طمٔمي٦م:  يْمي٤ًم يمٜمي٧م  اًمِمٞم :

 ًمٞمييف ذم رظميير سم  ييف وم٘مييقم يرضم ييق  اعمّمييٚم ٦م قمييغم اعمٗمًييدة ُمييع    اعمٗمًييدة هم٤مًمٌيي٦م 

 قمغم اعمّمٚم ٦م واًمٕمٙمس سم٤مًمٕمٙمس يمام  ؿم٤مر ذم رظمر يم ُمف.

يمٜميييي٧م  ود  يْميييي٤ًم    ي٘ميييي٤م  نٜميييي٤م و   يِميييي٤مر  مم    ؾميييي٥ٌم نييييذا يٕمييييقد  مم اظميييير   
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ام ووم٘مييييف اًمقاىمييييع اًمييييذي بيييي٥م    اعم رٚمٗمييييلم ذم اعمٕمروميييي٦م سم٤مًمٙمريييي٤مب واًمًييييٜم٦م ووم٘مٝمٝميييي

يٕمر  ضمٞميدًا طمريك ييرٛمٙمـ ُميـ اٞمٞميز ُمي٤م نيق إهمٚمي٥م رخليػم  م اًمنمي، يمٜمي٧م  ود  يْمي٤ًم 

   يِميي٤مر  مم نييذ  اًم٘مْمييٞم٦م؛ ٕٟمييف يم ييػم ُمييـ اًمٜميي٤مس طمرييك اعمٌرييدرلم ذم ـمٚميي٥م اًمٕمٚمييؿ.. 

طمريييك اًميييذيـ ٓ قمٚميييؿ قمٜميييدنؿ ي٘ميييق  ًميييؽ: يييي٤م  ظميييل نيييذ  ومٞمٝمييي٤م ُمّميييٚم ٦م  و نيييذ  ومٞمٝمييي٤م 

اًمٕمٚميؿ اًمقاؾميع  وًٓ ذم اًمٙمري٤مب واًمًيٜم٦م ووم٘مٝمٝميام ومْمي ً قميـ ُمٗمًدة ًميٞمس قمٜميد  نيذا 

    يٙمق  قم٤معم٤ًم سمقاىمع إُم٦م اإلؾم ُمٞم٦م وُمِم٤ميمٚمٝم٤م اًمداظمٚمٞم٦م، ُم٤م ر ي إؾمر٤مذ؟

 يم م ضمٞمد سم  ؿمؽ. قمكم:

 ىمّمدي ًمٕمٚمٙمؿ شمر ٗمقٟمٜم٤م سمٌمء. اًمِمٞم :

: ٓ،  ريد     ىمق  او٘مٞم٘م٦م  ٟم٤م سمِمق     نذا اًمٙم م اًمذي ذيمر   يْم٤ًم يم٤م  ؿم٘مرة

ام ًمييق يٙمييق   وضمييز طمرييك ًمييق  وضمييز ومٞمييف ًمٙميي٤م  ظمييػمًا؛ ٕٟمييف  دظمييؾ يميي م قمييغم يميي م رسميي

 ورسمام يم٤م  ًمق  وضمز ًمٙم٤م   وو  ذم نذا اًم٤ٌمب،  ٟم٤م نٙمذا شم٘مديري.

 : قمغم يمؾ طم٤م  نذا إُمر..قمكم

: ويمييي٠مين ٕٟميييف نيييق طمريييك أ  ُمييي٤م شمٙمٚميييؿ اعمٗم٤مؾميييد واعمّمييي٤مًم   و اعمّمييي٤مًم  ؿمييي٘مرة

  يْم٤ًم، نق  ظم   ُمـ إُم ٚم٦م... واعمٗم٤مؾمد يٕمٜمل: نق ًمق  ٟمف رضب إُم ٚم٦م

 : أ  ؾمٞم٠ميت يم م سمٕمض اًمٌمء ذم إظمٓم٤مء اًمِم٤مرٕم٦م،  ٤مو     ي٠ميت..قمكم

: ٕ  إُم ٚم٦م طم٘مٞم٘م٦م ُمٝمٛم٦م ضمدًا يٕمٜمل: ٓ يٙمٗمل ٕ  نذا اًمٙم م ٟمٔمري وٓ ؿم٘مرة

 يٕمر  إُم ٚم٦م ومٞمف  ٓ ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ، اعمٝمؿ اعم ٤م  ذم نذا ..

 ٤مًم٩م سمٕمض اًمٌمء..: ي٤م  ظمل إظمٓم٤مء.. نق ىمد يٕمقمكم

ُمـ إظمٓم٤مء اًمِم٤مرٕم٦م اًمٞمقم ذم ُمقوقع اعمّمٚم ٦م واعمٗمًدة، ونيذ  اًم٘م٤مقميدة ذم 

 شمٕم٤مرض اعمّم٤مًم  واعمٗم٤مؾمد بٝمٚمٝم٤م يم ػم ُمـ اًمٜم٤مس ..

: سمٕمديـ نق... قمٗمقًا... يٕمٜميل: نيذ  اإلـم٤مًمي٦م ُمي٤م سميلم سمي٠م  نيذا ييدظمؾ... نيذا ؿم٘مرة
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 «سميلم واويرام سميلم اوي  »اًمنمح اًمذي رشطمف  ٧م ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمي ة واًمًي م: 

يٕمٜمل: نذا اًمنميح واإلـم٤مًمي٦م ييدظمؾ  ي٧م نيذا؛ ٕٟميف ذيمير اًمرقىميػ واًمِميٌٝم٤مت ويميذا 

  مم رظمر .. قمغم يمؾ طم٤م  ًمٕمٚمف يِمػم أ ...

: )اٟم٘مٓميي٤مع( يٕمٜمييل اًمٕمييذر.. ٓ ؾمييٗمر وٓ ؾمييٚمام  وٓ ٟميي٤مرص نييؿ اًمييذيـ ىميي٤مًمقا ؿميي٘مرة

 ًمٚمِمييييي٤ٌمب: اؿميييييؽموا نيييييذا اًمنمييييييط، سمييييي٤مًمٕمٙمس: اًميييييذي ضمٕميييييؾ نيييييذا اًمنمييييييط يِميييييؽمه

و ييييرص قمٚمٞمييييف ويِمييييرٝمر  يم يييير ُمييييـ همييييػم  نييييق ذًمييييؽ اًمرييييٞم٘مظ اًمٜمٗميسيييي قمٜمييييد اًمِميييي٤ٌمب 

وسم ٤مص٦م  صٌ  يقضمد ي٘مٔم٦م يمام ىمٚمٜم٤م سملم اًمِم٤ٌمب اًمقارث نذا اعمٜمٝم٩م اًم٘مديؿ اًمذي 

نييق اعمييٜمٝم٩م اًمٗم٘مٝمييل اعمٚمرييزم سم رومٞميي٦م اًمٜمّمييقص اعمذنٌٞميي٦م اعمقضمييقدة ذم يمريي٥م اًمٗم٘مييف 

ًمٙمييٜمٝمؿ خيرضمييق  قمييـ اوٜمييٌكم، وسم رومٞميي٦م اًمٜمّمييقص اعمقضمييقدة ذم اًمٗم٘مييف اوٜمييٌكم 

 نذا اًمٗم٘مف اوٜمٌكم ُمرك  رادوا ذم اعم٤ًمرؾ اًمٕمٔم٤مم.

ٓ ٓ أ   شمٙمٚمؿ قمـ ىمّم٦م اًمقرصم٦م قمـ اعمقروث ٟمٗمًف نيذا وم٤مًميذي  ىميق :  ؿم٘مرة:

وا شمٚم٘م٤مرٞميييي٤ًم واًمٗمْمييييؾ ًمييييٞمس نييييؿ وٓ ػم  َٖميييي   نٜميييي٤م  صييييٌ  ذم  يْميييي٤ًم نيييي١مٓء اًمِميييي٤ٌمب شمَ  

ب اًميييقارصملم طمرومٞمييي٦م اًمٗم٘ميييف  اًميييذي ـمييير  قميييغم نييي١مٓء اًمِمييي٤ٌمػمُّ َٖمييي ًمٚمٛمِمييي٤مي  ذم نيييذا اًمرَ 

اوٜمٌكم و ٟمام اًمٗمْمؾ   قمز وضميؾ سميام ىميدر    يٙميق  ذم نيذ  اًميٌ د  و هبيذ  اًمٗمرٜمي٦م 

اًمرييل طمييدصم٧م واًمرييل قمروميي٧م سمٗمرٜميي٦م اخلٚمييٞم٩م، ومٕمرومييقا سميي٠م  ىمٞميي٤مُمٝمؿ  و ُمٙميي ٝمؿ  زاء نييذا 

اًمٗم٘مف اًمذي ورصمق  سمٜمّمقصف قمـ ُمِم٤مخيٝمؿ مل يٕمد نق اعمٓمٚمقب؛ وًمذًمؽ يم٤م  ٓ سمد 

سمييديؾ نييذا اًمٌمييء اعمييقروث، ُميي٤م وضمييدوا نييذا اًمٌييديؾ سمنييقم٦م     يٙمييق  نٜميي٤مح يشء

و ٟمييام وضمييدو  ذم نييذ  اًم ييقرة اًمٜمٗمًييٞم٦م  و ىمييؾ هبييذ  اًمقىمٗميي٦م اًمرييل وىمٗمٝميي٤م ؾمييٗمر و ُم ٤مًمييف 

 ُمـ ومرٜم٦م اخلٚمٞم٩م ومامًمقا  ًمٞمٝم٤م.

ومٚمييييؿ يٙمييييـ قمٜمييييدنؿ اًمٗم٘مييييف اًمييييذي  جييييزنؿ.. اًمٗم٘مييييف اعمٜمٝمجييييل اًمّميييي ٞم  اًمييييذي 

ت واخلٓمييي٥م... واخلٓمييي٥م  جيييزنؿ قميييـ شمٚم٘ميييػ اعم ييي٤مرضات اًمًٞم٤مؾميييٞم٦م واًمٙمٚميييام

اًمًٞم٤مؾميييييٞم٦م واًمٙمٚميييييامت اعمٙمرقسمييييي٦م ذم نيييييذا إُمييييير... ُمييييي٤م يمييييي٤م  قمٜميييييدنؿ اًمٗم٘ميييييف اًميييييذي 

 جزنؿ ومٚمذًمؽ فمؾ ادمي٤منٝمؿ ُم٤مويٞم٤ًم ٟم يق نيذ  اًم٘مْميٞم٦م ُمرسميقـملم ُمِميدوديـ ومٞمٝمي٤م 
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 و سمًييٌٌٝم٤م ... وم٤مًمييذي  ىمييق   ٟميي٤م سميي٠م  أ  دور اًم٘مٚميي٦م اًم٘مٚمٞمٚميي٦م ُمييـ اًمييذيـ وم٘مٝمييقا اًمييدقمقة 

سمٛم٘مر٣ميي قم٘مٞمييدة اًمرقطمٞمييد اًمّميي ٞم ٦م دورنييؿ أ   قمييغم اعمييٜمٝم٩م اًمًييٚمٗمل اًمّميي ٞم 

نييق  يمييؼم دور ويؽمشميي٥م قمٚمييٞمٝمؿ ختٚمييٞمص نيي١مٓء ُمييـ اًمرٕمٚمييؼ سمٛم ييؾ نييذا اعمييٜمٝم٩م اًمييذي 

 ظمييذو  ُمييـ اًمرٗمجيير اًمٜمٗميسيي اًمييذي قمٜمييدنؿ؛ ومٚمييذًمؽ  ىمييق  سميي٠م  واضميي٥م اًمييدقم٤مة أ ، 

ومقاضمٌٜم٤م ٟم ـ ٟمرّمؾ سمًٗمر ٟمرّمؾ سمًٚمام  وسمٜمي٤مرص وهبيذ  اًم ٚمي٦م ُميـ ـمٚمٌي٦م اًمٕمٚميؿ وُميـ 

 و اًمدقم٤مة طمرك يٙمق  نٜم٤مح شمٗمٝميٞمؿ ًميٞمس ٟمٔميري شمٗمٝميٞمؿ قمٛميكم  يْمي٤ًم وًم٘مي٤مء ٓ اًمٕمٚمامء 

ي٘مرٍميي قمييغم اعمٙم٤مشمٌيي٤مت اًمٌٕمٞمييدة  و قمييغم اًمّمييد   و قمييغم اعمٜم٤مؾميي٤ٌمت و ٟمييام يٜمٌٖمييل 

    يٙمق  نٜم٤مح ًم٘م٤مء ُمٗمّمق .

ومييي٠مىمق   ٟمييي٤م هبيييذ  اعمٜم٤مؾمييي٦ٌم    دارييياًم قمٜميييدنؿ اًمرهمٌييي٦م اإلظميييقا  ذم جميييلء وًم٘مييي٤مء 

 و ٟمٚمر٘مٞمٝمؿ ذم  ي ُمٙم٤م  ًمٙمـ نٜمي٤م ـمٌٕمي٤ًم ُمي٤م دام ؿميٞم ٜم٤م  ؿمٞم ٜم٤م وٟمٚمر٘مٞمٝمؿ نٜم٤م ذم اًمٌٚمد

 ُمقضمقد اًمٚم٘م٤مء ٓ سمد    يٙمق  نٜم٤م، وم٠مىمق : ٓ سمد ُمـ طمْمٝمؿ قمغم ...

 ًمٙمـ اعمِمٙمٚم٦م    سمٕمْمٝمؿ ٓ يًرٓمٞمع اخلروج ُمـ اًمًٕمقدي٦م ... اًمِمٞم :

 : ٓ يًرٓمٞمٕمق !قمكم

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 : قمجٞم٥م، وٜمققملم ...ؿم٘مرة

 : ؾمٚمام  يٛمٜمع.قمكم

 ٜمع.وؾمٗمر  يْم٤ًم يٛم

طمرييك  ذا يميي٤م  ًمًييٚمام  حميي٤مرضة ذم دن ومٛمٜمييع ُمييـ اوْمييقر، اعم يي٤مرضة يم٤مٟميي٧م 

 سمٕمٜمقا : ... ٟمًٞم٧م ..

  رير إرض  م  رير اإلٟم٤ًم ؟ ُمداظمٚم٦م:

: ٟمٕميييؿ،  ريييير إرض  م  ريييير اإلٟمًييي٤م ؟ نيييذ  يمييي٤م  بييي٥م    يٚم٘مٞمٝمييي٤م ذم قميييكم
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وم٠مًم٘م٤منيي٤م  دن وًمٙمييـ مل يٚم٘مٝميي٤م ذم دن وم٠مًم٘م٤منيي٤م ذم اعمٛمٚمٙميي٦م، ُمٜمييع ُمييـ  ًم٘م٤مرٝميي٤م ذم دن

 ذم ..  رير إرض  م  رير اإلٟم٤ًم ؟ ويم٤مٟم٧م اعم ٤مرضة ـمٞم٦ٌم.

:  ىمق  ؿمٞم ٜم٤م شمٙمٛمٞم ً ًمٙم م ؿمٞم ٜم٤م  ن ُم٤مًمؽ طمق  رسمط يشء ُمـ قمكم اوٚمٌل

اًمقاىمع اًمذي ٟمٕم٤مٟمٞمف أ  سم يرب اخلٚميٞم٩م  ىميق : طم٘مٞم٘مي٦م نيذا سم ٤مضمي٦م  مم وىمٗمي٦م ُمر٠مٟمٞمي٦م 

  طميد يٜمٙمير  ومٙمي٠م  نيذا وىمٗم٦م شمٗم٤مقمؾ.. يمٚمف سمٕمد طمرب اخلٚمٞم٩م، ونذا يشء واىمٕمل ٓ

يِمييٕمر    اًمييذي طمييدث نييق ردة ومٕمييؾ، وردود اًمٗمٕمييؾ ُمٝمييام ارشمٗمٕميي٧م وميي  شمٌ٘مييك وُمٝمييام 

قمٚم٧م طمرارو٤م ومًؽمضمع يمام يم٤مٟم٧م؛ ٕهن٤م مل شمٌـ قمغم  ؾم٤مس ُمٜمٝمجيل وقميغم ىم٤مقميدة 

 ُمرٞمٜم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم  ؾمس قمٚمٛمٞم٦م.

 :  ذا يم٤م  اعمقوقع سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمًٗمر ..قمكم ظمِم٤م 

 :  ٟم٤م ُم٤م  شمٙمٚمؿ قمـ قمكم اوٚمٌل

 قمٗمقًا.. اٟمرٝمك يم ُمؽ ًمِمٞم :ا

 : ٟمٕمؿ ؿمٞم ٜم٤مقمكم طمٚمٌل

: يٕمٜمييل: نييق ي طمييظ    نٜميي٤مح  ومراـميي٤ًم وشمٗمريٓميي٤ًم ىمييد يٙمييق .. وم٤مًمٜميي٤مس قمييكم اوٚمٌييل

اًمذي درضمقا وشمرسمقا قمغم اعمِم٤مي  نٜم٤مح يِمرٖمٚمق  ذم دىم٤مرؼ وذم وميروع وم٘مٝمٞمي٦م وم٘ميط 

ونيييؿ همييي٤مومٚمق  يميييؾ اًمٖمٗمٚمييي٦م قميييـ إطميييداث اًمريييل شميييدور طميييقنؿ وقميييـ واىمٕمٝميييؿ وقميييـ 

ُٕمييي٦م اًمٞمقُمٞمييي٦م وُمِمييي٤ميمؾ اًمٜمييي٤مس، ًمٙميييـ نييي١مٓء اًمِمييي٤ٌمب ًمٞمًيييقا ُم يييؾ  وًمئيييؽ ُمِمييي٤ميمؾ ا

ًمٞمًيي٧م.. يٕمٜمييل: ُمقوييققمٝمؿ ًمييٞمس أ  نييؿ شمقضمٝمييقا نييذ  اًمقضمٝميي٦م وشمٗم٘مٝمييقا ذم واىمييع 

إُمييير ُميييـ أ  سميييؾ نيييؿ ُميييـ ىمٌيييؾ شمِميييٕمر  هنيييؿ يرصيييدو  ويٜمٔميييرو   مم واىميييع إُمييي٦م 

وسمٕمييدنؿ  ويٜمٔمييرو   مم يٕمٜمييل: يمٞمييػ شمًييػم ؾمييٗمٞمٜم٦م اوٞميي٤مة ذم واىمٕمٜميي٤م وواىمييع اوٙميي٤مم

 قمـ رشع ا  شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم طمرك ذم سم دنؿ.

ق   مم حميييي٤مرضات ... واعمراىمٌيييي٦م شمِمييييٛمؾ اًمقاىمييييع اًمييييذي ئييييوًمييييذًمؽ دمييييدنؿ يٚمج

يٕمٞمِمييقٟمف ومٝمييؿ ُمييـ  ضمييؾ ذًمييؽ أ   صييٌ ٧م انجٛميي٦م قمٚمييٞمٝمؿ ُمييـ يم ييػم ُمييـ اعمِميي٤مي  
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وهنؿ و طميقانؿ وواىمٕمٝميؿ ١منٜم٤مح؛ ٕهنؿ ٓ يريدو  نذا اخلط وشمٜمٌٞمف اًمٜمي٤مس  مم ؿمي

عمًيييٚمٛمق  ُميييـ نيييذا اًمٜميييقم ونيييذا اًميييذ  ونيييذا انيييقا  اًميييذي نيييؿ ومٞميييف  مم    ًمٞمٜمر٘ميييؾ ا

 وًمٞم٦م محؾ راي٦م اإلؾم م.١ميرًٚمٛمقا ىمٞم٤مدة اًمٕم٤ممل وُمً

:  نييؿ ُمييـ نييذا! ...    نيي١مٓء اعمِميي٤مي  ... اًمييذيـ نييؿ قمييغم اخلييط اًمٗم٘مٝمييل ؿميي٘مرة

اعمرٕمّمييي٥م ٟم٘ميييق ، نيييؿ سميييدؤوا  ًيييق  سم٠مٟميييف يميييام ي٘مييي٤م  اًمًٌييي٤مط يًييي ٥م ُميييـ  ييي٧م 

.. يٕمٜمل: شمذيمرٟم٤م نذ  سم ٤م  يم ػم ُمـ اًمٜمي٤مس عمي٤م شمٚم٘ميط زقم٤مُمي٤موؿ  رضمٚمٝمؿ ومٚمذًمؽ عم٤م

 و شمٚم٘ميييط  هنيييؿ ٓ يرييييدو  يٕمٜميييل: ير يييق  نيييذا  مم روميييض اخليييػم واًمرهمٌييي٦م ومٞميييف  يْمييي٤ًم 

 قمٜمدنؿ ...

: عمييي٤م شمٙمٚميييؿ ٟمييي٤مرص اًمٕمٛمييير  ذيمييير ذم رؾمييي٤مًم٦م ...  ٟميييف يٕمٜميييل  ىميييق : سمييي٠م  اًمٜمييي٤مس قميييكم

ومػمهم٥م يٙم٤مد ي٘مق      يِمرٖمٚمق  ذم ىمْم٤مي٤م ونؿ بٝمٚمق   ؿمٞم٤مء يمٌػمة شمٙمق  طمقنؿ

اًمنمييح يٜمرنميي ذم اًمًييٕمقدي٦م وسمييلم ـميي ب ال٤مُمٕميي٦م اإلويي٤مد واًمٙمٗميير ... نٜميي٤مح ُميي٤م نييق 

 قمٔمؿ، ىمي٤مًمقا: ُمي٤مذا ىمي٤م ؟  ٓ شمٕمٚميؿ  هنيؿ ُيرَر ٜميق  ومي٢مذًا نيق مل يًيرٓمع... اقمريؼم اًميدظم٤م  

واًمريييرـ اًميييذي ير ٓميييػ نييي١مٓء اًميييذيـ ي٘مٕميييق  ذم اإلوييي٤مد، ومييي٢مذا ذم ُمًييي٠مًم٦م قم٘م٤مرديييي٦م 

دة نييؿ هميي٤مومٚمق  قمييام بييري طمييقنؿ يًرٌِمييع اًمرييرـ واًمييدظم٤م  ونييق ٓ طمرييك ذم اًمٕم٘مٞميي

 يٕمٚمؿ    اًمِم٤ٌمب ىمد وىمٕمقا ذم اإلو٤مد. 

 (  00:  01:  20/ 658) اهلدى والنور/

 (  00:  43:  13/ 658) اهلدى والنور/ 
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َُ  عٞ اجلٗادّدزد غبٗات 

 ٟمٗمًيٜم٤م    اوٛميد   ٟم ٛميد  وٟمًيرٕمٞمٜمف وٟمًيرٖمٗمر  وٟمٕميقذ سمي٤م  ُميـ رشور : اًم٤ًمرؾ

وؾمٞمئ٤مت  قمامًمٜم٤م ُمـ اد  ا  وم  ُمْمؾ ًمف وُمـ يْميٚمؾ ومي  ني٤مدي ًميف و ؿميٝمد  ٓ  ًميف 

 ٓ ا  وطميييد  ٓ رشييييؽ ًميييف و ؿميييٝمد    حمٛميييد قمٌيييد  ورؾميييقًمف  ُمييي٤م سمٕميييد ومٝميييذ  سمٕميييض 

قميييغم ؿميييٞم ٜم٤م اعم يييدث  ٤مقمرويييٝم  «ذم  قميييداد اًمٕميييدة دةاًمٕمٛمييي»اًمِميييٌٝم٤مت ُميييـ يمرييي٤مب 

ور  سمييي٤مًمرد قمٚمٞمٝمييي٤م سم٠مؾميييٚمقسمف اًمٕمٚمٛميييل اًمٗم٘مٞميييف اًمٕم ُمييي٦م ٟمييي٤مرص اًميييديـ إًمٌييي٤مين ًمٞم٘ميييقم سميييد

 اًمٗمريد اًمذي يًرٛمد  ُمـ اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م سمٗمٝمؿ اًمًٚمػ اًمّم٤مًم  .

نؿ ؤقمٚمييٞمٝمؿ عميي٤م ىمرييؾ  ُمييرا اً دظم٤مًمييهمييزوة ُم١مشميي٦م طمٞميي٨م  ُميير اًمّمي ٤مسم٦م طمييدي٨م ي٘ميق  -

وطميدي٨م قمٌي٤مدة  ،صيٜمٞمٕمٝمؿ نيذا  ¢ونؿ ذم همٞم٦ٌم قمـ اإلُم٤مم إقمٔميؿ ومير  اًمٜمٌيل  

ومٙمي٤م  وميٞمام  ظميذ قمٚمٞمٜمي٤م    سم٤ميٕمٜمي٤م قميغم اًمًيٛمع  وم٤ٌميٕمٜمي٤م   ¢اسمـ اًمّم٤مُم٧م دقم٤مٟم٤م اًمٜمٌل  

قمٚمٞمٜميي٤م و ٓ ٟمٜميي٤مزع إُميير  نٚمييف وقمنييٟم٤م وينييٟم٤م و صمييرة وُمٙمرنٜميي٤م ُمٜمِمييٓمٜم٤م واًمٓم٤مقميي٦م ذم 

ي٘ميق  وٟم يـ ٟمًي٠م   صي ٤مب  ،ىم٤م   ٓ    شمروا يمٗمرا سمقاطم٤م قمٜمديمؿ ُمـ ا  ومٞميف سمرني٤م 

 نييذ  اًمِمييٌٝم٦م يمٞمييػ ي٘م٤مشمييؾ اعمًييٚمٛمق  ذم نييذ  او٤مًميي٦م ذم طم٤مًميي٦م ٓ  ُميي٤مم يمٞمييػ شمٙمييق 

ُميييـ صيييٛمٞمؿ اقمر٘مييي٤مد اًمِميييٞمٕم٦م ٓ ضمٝمييي٤مد ذم ؾميييٌٞمؾ ا  طمريييك  ماًمٕميييدة ونيييذ  اًمِميييٌٝم٦م شم٘ميييق

 خيرج اًمرو٤م ُمـ ر  حمٛمد .

 طمرك خيرج ُم٤مذا . اًمِمٞم :

 ....اعمٝمدي اعمٜمرٔمر يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 همػم  ذم يشء .اًمِمٞم  :  اًمِمٞم :

ي٘مق  اًمقضمف إو   ٟمف يمام يرْم  ُمـ ٟمص اودي٨م    اًمٗمرىم٦م اًمرل  ُمر  ُمداظمٚم٦م:
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سم٤مقمرزانيي٤م نييل ومرىميي٦م ويي ًم٦م اعمييذيمقرة ذم ىمقًمييف دقميي٤مة قمييغم  سمييقاب ضمٝمييٜمؿ   ¢اًمٜمٌييل  

ويد  قمغم نذا ..اًمرٕمٚمٞمٚملم ي٘مق  اؾمؿ اإلؿم٤مرة شمٚمؽ قم٤مريد قميغم ُميذيمقر ىمٌٚميف سمي٤مًمٜمص 

 ،وشمد  قمغم ُمذيمقر ُميـ ىمٌيؾ ُمٕمٝميقد ذم اًميذنـ ،سملم إًمػ واًم م ذم اًمٗمرن ًمٚمٕمٝمد

ونيييييذا سم٤مـميييييؾ  ،ضمٞمييييي٦م ٓ دظمٚمييييي٧م ذم اًمٗمرىمييييي٦م اًمٜم٤مووٓ شمّمييييي     شمٙميييييق  ذم اليييييٜمس 

اًم ييي٤مين ي٘ميييق     آقمريييزا  خمّميييص سم يييدي لم اًمٗمرىمييي٦م اًمٜم٤مضمٞمييي٦م واًمٓم٤مرٗمييي٦م  ،سم٤مإلاييي٤مع

 اعمٜمّمقرة .

 همػم  ذم يشء ـمٞم٥م ٟمرضمع ًمٚم١ًما  إو  شمٗمْمؾ . اًمِمٞم :

 ي٘مق  شمٜمٌٞمف رد قمغم ؿمٌٝم٦م ٓ ضمٝم٤مد سم   ُم٤مم . ُمداظمٚم٦م:

ًي١ما  اًم١ًما  إو  اًميذي ـمرطمريف وىمٚمي٧م ًميؽ ُمي٤م ُمٕمٜميك نيذا اًم ًمٞمس نذا اًمِمٞم :

  ؾمئٚم٦م شمٙمق  ضمؼمي٦م . حنٜم٤م

ُمييـ  ُمرييل ي١مُمييق  سم٤مًمٌٞميي٧م  ٤مً طمييدي٨م قم٤مرِميي٦م ي٘مييق  طمييدي٨م قم٤مرِميي٦م    ٟم٤مؾميي ُمداظمٚميي٦م:

ظمًيػ هبيؿ وىمٚمٜمي٤م يي٤م رؾميق  قا سم٤مًمٌٞميداء سم٤مًمٌٞم٧م طمرك  ذا يم٤مٟم ٠مسمرضمؾ ُمـ ىمريش ىمد ل

ا     اًمٓمريييؼ ىمييد بٛمييع اًمٜميي٤مس ىميي٤م  ٟمٕمييؿ ومييٞمٝمؿ اعمًرٌٍميي واعمجٌييقر واسمييـ اًمًييٌٞمؾ 

 ويّمدرو  ُمّم٤مدر ؿمرك يٌٕم ٝمؿ ا  قمغم ٟمٞم٤موؿ . اٚمٙمق  ُمٝمٚمٙم٤م واطمدا

يمٞمييػ يٗمٝمٛمييق  نييذا اوييدي٨م وُميي٤م قم ىميي٦م اوييدي٨م سم٠مصييؾ اًمًيي١ما  اًمييذي  اًمِمييٞم :

ونييق  ؟ صييؾ اًمًيي١ما  اعمًييرد  ًمييف هبييذا اوييدي٨م ُميي٤م نييق ،اؾمييردًمقا ًمييف هبييذا اوييدي٨م

و ٟمف ييذن٥م ذم نيذا اًم٘مريؾ ٟمي٤مس  سمريي٤مء ٓ يًير ٘مق  نيذا  ؟اًم٘مرؾ همدرا  ًمٞمس يمذًمؽ

  نيييذا آؾميييردٓ  وطميييد  يٙمٗميييل ًمٞمٙميييق  رادقمييي٤م  ـ ٟم٘ميييق  ُميييع يميييؾ  ؾميييػ ٟم ييي ،اًم٘مريييؾ

نييي١مٓء    يٜمٗميييردوا قميييـ قمٚميييامء اعمًيييٚمٛملم سمرٗمًيييػم ٟمّميييقص اًمرؾميييق   قمٚمٞميييف اًمًييي م  

نييييذا اوييييدي٨م يييييد  جمٛمييييقع اًمرواييييي٤مت اًمرييييل ضميييي٤مءت ذم  ،سميييي٤مـم ً  وشم٠مويٚمٝميييي٤م شميييي٠موي ً 

نييذا  صيي ٞم  ُمًييٚمؿ وذم همييػم     ضمٞمِميي٤م يقضمييف  مم نييدم اًمٙمٕمٌيي٦م وومييٞمٝمؿ يمييام ضميي٤مء ذم

ف ُمييع سمييُميي٤م ُمٕمٜمييك اعمًرٌٍميي يٕمٜمييل ومٝمييام  اًمٖم٤مييي٦م ُمييـ ذن٤م ؟اويدي٨م وومييٞمٝمؿ اعمًرٌٍميي

ٓ يٕمير  ُميي٤م نيل اًمٖم٤مييي٦م ًمٙمييـ يميام ي٘ميي٤م  ذم سمٕمييض  ،نيذا الييٞمش ووميٞمٝمؿ قميي٤مسمر اًمًييٌٞمؾ
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ًمٙمييـ ُميي٤م نييؿ  ، يييـ را ييلم را ييلم ب٤منييدوا ذم ؾمييٌٞمؾ ،اًمييٌ د نيي٤مت يييدح واُمٌميي

ومٝم١مٓء خيًػ ا  هبؿ إرض  ،ممومٝمامٟملم  هنؿ را لم ندم سمٞم٧م ا  شم٤ٌمرح وشمٕم٤م

وم٤مًمًيٞمدة قم٤مرِمي٦م  ؿميٙمٚم٧م ذم إُمير وىم٤مًمي٧م يمٞميػ نيذا ووميٞمٝمؿ يميذا  ،واٚمٙمٝمؿ اٞمٕمي٤مً 

يمٚمٛميي٦م يٌٕم ييق  قمييغم  ،وم٠مضميي٤مب  قمٚمٞمييف اًمًيي م  سميي٠مهنؿ يٌٕم ييق  قمييغم ٟمٞميي٤موؿ ؟ويمييذا ويمييذا

و ٟمام ن٤م قم ىم٦م سم٤مًمذي يٜمْمؿ  ،ٟمٞم٤موؿ ًمٞمس ن٤م قم ىم٦م سم٤مًمٖمدر واًم٘مرؾ عمـ ٓ يًر ؼ

ٓ يٕميير  اًمٖم٤مييي٦م    نييذا الييٞمش ىمييد يٛمييؿ ؿمييٓمر ارشمٙميي٤مب حمييرم يمٌييػم ومٝمييق  مم ضمييٞمش 

 ٟميام يٌٕم يق  قميغم  ،وم٤مويدي٨م ذم واد واعمًيرد  قمٚمٞميف ذم واد رظمير ،يٌٕم٨م قمغم ٟمٞمريف

وصم٤مٟمٞمي٤م نيؾ نيق ؾميٌٞمؾ  .نيذا  وٓ ،ٟمٞم٤موؿ ومام قم ىم٦م اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٖمدر سمٛم يؾ نيذا اويدي٨م

هبي٤م يم يػم ويـ ييدقمق  اًمٕمٛميؾ   ىم٤مُم٦م اًمدوًمي٦م اعمًيٚمٛم٦م سمٛم يؾ نيذ  اًمقؾمي٤مرؾ اًمريل اسميركم

نييييؾ نٙمييييذا ومٕمييييؾ اًمرؾمييييق   قمٚمٞمييييف  ؟ًمإلؾمييي م والٝميييي٤مد ذم ؾمييييٌٞمؾ ا  شمٌيييي٤مرح وشمٕميييي٤ممم

يميييييؾ ُمًيييييٚمؿ يٕمييييير     ُم يييييؾ نيييييذ   ؟اًمًييييي م  طمٞميييييٜمام سميييييد  إلىم٤مُمييييي٦م اًمدوًمييييي٦م اعمًيييييٚمٛم٦م

اًمٓم٤مرٗميي٦م ومٕميي ً   ¢اًمرٍمييوم٤مت مل شم٘مييع  ٓ ذم اًمٕمٝمييد اعمييدين  ي سمٕمييد     وضمييد اًمٜمٌييل  

ويي٤م قمٚمٛمييف ا  ورسميي٤منؿ قمييغم قمٞمٜمييف وسمييد  بٝمييز نيي١مٓء   وضمييدنؿ وقمٚمٛمٝمييؿ ةاعمٜمّمييقر

وٟم ـ ٟمٕمٚمؿ     و  ُمٕمريم٦م ىم٤مُم٧م سملم اعمًيٚمٛملم وسميلم اًمٙمي٤مومريـ مل  ،عم ىم٤مة اًمٙمٗم٤مر

ُميييـ اًمرؾميييق   قمٚمٞميييف اًمًييي م  و صييي ٤مسمف و ٟميييام دوم٤مقمييي٤م قميييـ سمٚميييد اعمًيييٚمٛملم  ؿ اسمريييداءً ُ٘مييي شمَ 

ة سميييييدر زواًميييييذي هميييييزي ُميييييـ اًمٙمييييي٤مومريـ يميييييام نيييييق ُمٕميييييرو  ذم اًمًيييييػمة وذم ىمّمييييي٦م همييييي

 .ومٚمذًمؽ الٝم٤مد  ر٤مج  مم ُم٘مدُم٤مت وُم٘مدُم٤مت يم ػمة ويم ػمة ضمداً  ،اعمٕمرووم٦م

ونييذا يرسمٓمٜميي٤م سمييٌٕمض إؾمييئٚم٦م اًمرييل ؾمييٌؼ    شمٚمقويي٤م قمٚمٞمٜميي٤م ٟمْمييؿ الييقاب قمييـ ذاح 

ٓ  ،اًمًيي١ما  اعمرٕمٚمييؼ سم٤ملٝميي٤مد ومٞمٌييدو    نيي١مٓء اًمٜميي٤مس ٓ يٗمرىمييق  سمييلم ضمٝميي٤مد وضمٝميي٤مد

غم ٕمَي ايقا ذم قم٘مير دارنيؿ ومَ قيٗمرىمق  سملم ضمٝمي٤مد اًميدوم٤مع اًميذي ُمٕمٜمي٤م     اعمًيٚمٛملم ن

اعمًٚمٛملم يمٚمٝمؿ طمرك اًمٜم٤ًمء    ي٘مقُمقا يمؾ ومرد ُمٜمٝمؿ سمام يًرٓمٞمع ُمـ ضمٝم٤مد ذم دومع 

نٜميي٤م ٓ يييرد ُمقوييقع  ،عمًييٚمٛملم ذم قم٘ميير دارنييؿاصيي٤مرٚم٦م نيي١مٓء إقمييداء اعمٝميي٤مالم 

سمٞمييٜمام الٝميي٤مد اًمييذي  ،اإلُميي٤مرة وإُمييػم وآؾمييرٕمداد اًمقاضميي٥م    ي٘مييقم سمييف اعمًييٚمٛمق 

 سمي٤معمٕمٜمٞملمًمف ُمـ  ُم٤مرة وٓ سمد ًمف ُمـ ىمٞم٤مدة وٓ سمد ًميف ُميـ آؾميرٕمداد ٟم ـ ٟم٘مق  ٓ سمد 
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اعمٕمٜمييقي واعميي٤مدي  مم رظميير  الٝميي٤مد اعم٘مّمييقد سمييف ٟم٘مييؾ اًمييدقمقة اإلؾميي ُمٞم٦م ُمييـ سمٚمييد 

 ، مم سمٚمييد همييػم  ؾميي ُمل وًمييذًمؽ نييؿ ذم اًمقاىمييع خيٚمٓمييق  ؿمييٕم٤ٌم  سمرُمْميي٤م  ، ؾميي ُمل

ذيمرشميييف رٟمٗمييي٤م ذم وم٤ملٝمييي٤مد إو  اًميييذي  ،خيٚمٓميييق  اًمٗميييرض اًمٕميييلم سمييي٤مًمٗمرض اًمٙمٗمييي٤مرل

 ُمي٤م  ،يم ُمل ونق اًمدوم٤مع قمـ اًمٌٚمد اعمًٚمؿ اعمٝم٤مضمؿ نذا ومرض قملم قمغم يمؾ ُمًيٚمؿ

اًمٗمرض أظمر اًمٗمرض اًمٙمٗم٤ميي٦م  ٟميام بي٥م قميغم ـم٤مرٗمي٦م ُميـ اعمًيٚمٛملم دو  يميؾ وميرد 

و ذا قمروم٧م نذا اًمرٗمّمٞمؾ ؾم٘مٓم٧م  دًمرٝمؿ يمٚمٝم٤م اًمريل ينيدوهن٤م  ،ُمـ  ومراد اعمًٚمٛملم

اًميذي ييراد سميف ٟم٘ميؾ اًميدقمقة ُميـ سمٚميد ُمًيٚمؿ  مم  ًمٚمرد قمغم ُميـ يٜمٙمير الٝمي٤مد ُميـ اًمٜميقع

نذا ٓ سمد ًمف ُمـ اؾمرٕمداد وٓ سمد  ،اًمذي يراد سمف ُم٘م٤مشمٚم٦م ُمـ يٚمٞمٜم٤م ُمـ اًمٙمٗم٤مر ،سمٚمد يم٤مومر

ًمف ُمـ شمٜمٔمٞمؿ وٓ سمد ًمف ُمـ يمؾ وؾمٞمٚم٦م ُمـ اًمقؾم٤مرؾ اًمرل ومٞمام يٌدو ًمٚمٜم٤مس وٓ سمد وٓ 

 .اًمٙمٗم٤مريٙمٚمػ ا  ٟمٗم٤ًم  ٓ وؾمٕمٝم٤م  هن٤م ُمـ  ؾم٤ٌمب اًمٜمٍم واًمٖمٚم٦ٌم قمغم 

وم٤مٔ  سمٕمد نذا اًمٌٞم٤م  اًمذي اقمرؼم  ضمقاسم٤م قمام ضم٤مء ذم ؾم١ما  يرٕمٚميؼ سم٤ملٝمي٤مد أ  

ر اًمِمييٌٝم٤مت  و إدًميي٦م ذم زقمٛمٝمييؿ اًمرييل ردوا هبيي٤م قمٚمٞمٜميي٤م طمٞميي٨م شمق ييقا  ٟمٜميي٤م ٟمٜمٙميير اذيُميي 

الٝم٤مد ُمٓمٚم٘م٤م و ٟمف ٟمِمؽمط ًمف رشط اإلُم٤مرة سمٞمٜمام ٟم ـ ٟمٗمرن سملم ضمٝم٤مد وضمٝم٤مد ني٤مت 

 ٟمِمق  إدًم٦م .

 ٦م ٓ ضمٝم٤مد سم   ُم٤مم .اًمِمٌٝم ُمداظمٚم٦م:

وأ  ىمٚمٜميي٤م ٟم ييـ سمجٝميي٤مد سمٖمييػم  ُميي٤مم ًمٙمييـ ٟم ييـ ٟم٘مييق  الٝميي٤مد اًمييذي ُميي    اًمِمييٞم :

ٟمٗمييؽمض    نٜميي٤مح طمٙمييؿ يمييي٤مومر رصاطميي٦م نييذا سمييٜمص اويييدي٨م اًمييذي ضميي٤مء ذم ؾمييي١ماًمؽ 

نيييذا اخليييروج قميييغم نيييذا اًمٙمييي٤مومر يمٗميييرا رص ييي٤م  ٓ  ،ضمييي٤مرز  ٓ    شميييروا يمٗميييرا سمقاطمييي٤م

أ  نيؿ ي٘مقًميق   .ٓ ؟!لم ُمًيٚمؿ وُمًيٚمؿنذ  ٟم٘مٓم٦م ومٞمٝم٤م ظمي   سمي ؟يرٓمٚم٥م اؾمرٕمداد

و يييييـ اؾمييييرٕمداداوؿ اًمرييييل اٙمييييـ نييييؿ ُمييييـ  ، يييييـ ا٤مقميييي٦م الٝميييي٤مد ،ا٤مقميييي٦م الٝميييي٤مد

اخلي   اًميذي يزقمٛمقٟميف  ـو يي ، ييـ نيذا ،اخلروج  قمغم او٤ميمؿ اًمٙم٤مومر يمٗمرا سمقاطم٤م

 ،ٟم ـ ٟم٘مق  الٝم٤مد اًمذي يراد سمف اخلروج نذا ٓ سمد ًمف ُمـ  ُم٤مرة ؟   اإلُم٤مرة واضم٦ٌم

 اٟمٓم ىمي٤مً  ،واؾميرٕمداد ُمي٤مدي ، ٓ يرٓمٚم٥م اؾمرٕمداد ُمٕمٜميقي ،ذا وطمد  ٓ يٙمٗملوًمٙمـ ن
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٤مِط اخْلَٞمْيييِؾ ﴿ُميييـ ىمقًميييف شمٌييي٤مرح وشمٕمييي٤ممم  ـْ ِرسَمييي
ٍة َوُِمييي ق  ـْ ىُمييي

رََٓمْٕمُرْؿ ُِمييي ٤م اؾْمييي وا َنُيييْؿ َُمييي دُّ
َوَ قِمييي

يُمْؿ ... ُدو  ٌُقَ  سمِِف قَمُدو  ا  ِ َوقمَي ف نيذا اخلٓمي٤مب أ  ٓ يقضميد  ٘مٞم٘مي [6:]األنفل: ﴾شُمْرِن

 .ذم  رض  ؾم ُمٞم٦م ُمع إؾمػ اًمِمديد

وًمذًمؽ ٟم ـ ٟم٘مق  ٓ سمد نذا ومٝم١مٓء يم٤مًميذيـ شمًيٛمقا سمجامقمي٦م الٝمي٤مد نيؾ ىمي٤مُمقا 

ٟم ييـ ٟم٘مييق  الٝميي٤مد ٟمققميي٤م   ،وميي٢مذ  نييؿ يٜمّمييٌق  ظميي   وٓ ظميي   ،هبييذا اًمقاضميي٥م

 ،وىميد قمرومي٧م صيقرشمف ،وضمٝم٤مد ومرض يمٗمي٤مرل ،وم٧م صقرشمفرِ وىمد قمُ  ،ضمٝم٤مد ومرض قملم

  مم  ُميييييي٤مرة وٓ  مم اؾمييييييرٕمداد يِميييييي٤مسمف نييييييذا آؾمييييييرٕمداد الٝميييييي٤مد إو  ٓ  ريييييي٤مج ٓ

اًمييذي وٓ  ريي٤مج  مم ُم ييؾ اؾمييرٕمداد اويي٤ميمؿ  ،اؾمييرٕمداد اًمٙميي٤مومر اًمييذي نييق  ىمييقه ُمٜميي٤م

ًمٙمـ ٓ سمد ُمـ اؾمرٕمداد اًمذي يرٛمٙمـ ُمٜمف اعمًٚمٛمق  اًمٞمقم ُميع  ،ر يٜم٤م ُمٜمف يمٗمرا سمقاطم٤م

ٝم٤مدا ُم٤مدي٤م قا ٕٟمٗمًٝمؿ ًمٞمس وم٘مط ضمئإؾمػ اًمِمديد اعمًٚمٛمق  ٓ يًرٓمٞمٕمق     اٞم

فميي٤منرا قمييغم قمٞمييق  إقمييداء ومٞمٛمٜمٕمييقهنؿ ُمييـ نييذا آؾمييرٕمداد سمييؾ وطمرييك ُميي٤م اؾمييرٓم٤مقمقا 

ًمٚم٘مٞميي٤مم ًمٚمجٝميي٤مد اًمييذي ٓ يٛمٚمييؽ اًمٙميي٤مومر اختيي٤مذ اًمقؾميي٤مرؾ ًمٞم ييق  سمييلم اعمًييٚمٛملم وسمييلم 

ومٚميٞمس نٜمي٤مح ـم٤مرٗمي٦م ُميـ اعمًيٚمٛملم  ،اؾمرٕمدادنؿ نذا الٝمي٤مد  قمٜميل الٝمي٤مد اإلييامين

 يْمييي٤م شمرسمٞمييي٦م  امورسمييي صييي ٞم ٤مً  واًمًيييٜم٦م ومٝميييامً ُمرٙمرٚميييلم ُمرجٛمٕميييلم قميييغم ومٝميييؿ اًمٙمرييي٤مب 

 .وم٠مقمامنؿ يمٚمٝم٤م قمغم وقء نذا اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م ،ص ٞم ٦م

ذم إُميييس اًم٘مريييي٥م ٟم يييـ يمٜمييي٤م ٟميييرٙمٚمؿ ذم نيييذا اعمقويييقع وًميييذًمؽ ٟم يييـ ىمٚمٜمييي٤م  ذا 

 ،نيييي١مٓء طم٘مٞم٘ميييي٦م ا٤مقميييي٦م  همييييرار ، ردٟميييي٤م    ٟمج٤منييييد ذم سمٚمييييد ُميييي٤م ُمييييـ  يييييـ ًمٜميييي٤م اًمًيييي ح

ر ُمـ قمنم ؾمٜملم  ٓ ونق الٝم٤مد إومٖم٤مين واعم ٤م  ىمد ر و  ذم الٝم٤مد اًمذي دام  يم 

 م  ،نؾ يم٤م  قمٜمدنؿ اؾمرٕمداد إلٟمر٤مج اًمً ح حمٚمٞم٤مً  ؟ُمـ  يـ يم٤مٟمقا ي٠مظمذو  اًمً ح

ومٙمٞميػ يًيرٓمٞمع  ؟يم٤مٟمقا يًرقردوٟمف ُمـ ٟمٗمس اًمٌ د اًمرل  ٤مرب اًميدقمقة اإلؾمي ُمٞم٦م

او٘مٞم٘مي٦م اعم١معمي٦م ضميدا ضميدا  ،ن١مٓء    ب٤مندوا وًمٞمس قمٜمدنؿ ُم يؾ نيذا آؾميرٕمداد

اعمًييييٚمٛملم اًمٞمييييقم يم٤مًمّمييييٌٞم٤م   همييييرار ٓ يٕمرومييييق  طمجييييؿ ُمًيييي١موًمٞم٦م اًم٘مٞميييي٤مم سمجٝميييي٤مد    

ُمي٤م قمروميقا طمجيؿ نيذا  ،رص ي٤مً  اوٙم٤مم اًمذيـ يٕمريؼمو   هنيؿ  ٙمٛميق  طمٙميام يمي٤مومراً 
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اًمقاضم٥م ًمٞمٕمدوا ًمف قمدشمف ئمٜمق     اعم٠ًمًم٦م ٟمجٛمع ُم٤مر٦م ؿم ص  ًميػ ؿمي ص  ًمٗميلم 

ٝمؿ    يّمييٜمٕمقا ؿميي ص وٟم ٛمًييٝمؿ قمييغم الٝميي٤مد ذم ؾمييٌٞمؾ ا  صمييؿ ًمييٞمس ذم اؾمييرٓم٤مقمر

 يييـ نييذا  ،٘ميي٤مشمٚمق  سمييف قمييدونؿيُ     يّمييٜمٕمقا ؾميي طم٤مً  ومْميي ً  ،قا ومرييؼ صمٞميي٤مهبؿُ٘ميي شم   سمييرة ًمػُمَ 

  ُمـ واىمع نذ  الامقم٦م  و همػمن٤م وـ ر يٜم٤م رصم٤مرنؿ رآؾمرٕمداد اعم٠مُمقر سمف ذم اًم٘مر

ام  ذم ٝميٞمُميـ ا٤مقمي٦م ضم سميد ً  ،ب٤مندو  صمؿ شمٙميق  اًمٕم٤مىمٌي٦م ظمًي٤مرة ًمٚميدقمقة اعمًيٚمٛم٦م

ذم ؾمييقري٤م  وصم٤مًم يي٤مً  ، ي ٟمٕمييؿ اإلؾميي ُمٌقزم،ٜمٞميي٦م ا٤مقميي٦م شمٌييع ُمٍميي وشم  ،اوييرم اعمٙمييل

ًي٤مت  مم ٙمَ و ظمػما الزارريق  وُم٤م يّمٞمٌٝمؿ أ  ُميـ ٟمَ  ،ظمروج اإلظمقا  اعمًٚمٛملم

اًمدقمقة اإلؾم ُمٞم٦م ُمـ نذا آؾميرٕمج٤م  ذم إُمير اًميذي  ٘ميؼ  تُم٤مذا اؾمرٗم٤مد ،رظمر 

ُميـ  :ق  ُمـ ىم٤م وذًمؽ ىم ،طم٘مٞم٘م٦م سمٕمض إىمقا  اًمرل ٟمٕمرؼمن٤م ُمـ اوٙمٛم٦م ذم ُمٙم٤م 

 ،نييذا اًمييذي يّميي٤مب اعمًييٚمٛملم سمييف اًمٞمييقم ،ىمٌييؾ  واٟمييف اسمييركم سم رُم٤مٟمييفاًمٌمييء اؾمييرٕمجؾ 

 .؟همػم  ُم٤مذا قمٜمدح

ويمام ىمٚم٧م يٕمٜمل اؾمرد  سمقضمقد اإلُم٤مم    اًمّم ٤مسم٦م  ُمروا ظم٤مًمدا قمٚمٞمٝمؿ  ُمداظمٚم٦م:

صميؿ يًييرد    ¢إقمٔميؿ اًمييكم نيق اًمٜمٌييل نؿ ونيؿ ذم همٞمٌيي٦م قميـ اإلُميي٤مم ؤ ُمييرا َؾ رِي عمي٤م ىمُ 

 ضم٤مًمقت ود اًمرر٤مر . سمٛمٕمريم٦م قملم

 دًمٞمؾ دًمٞمؾ طمرك ٟمٜمٔمر . اًمِمٞم :

نؿ ؤقمٚمٞمٝمؿ عم٤م ىمرؾ  ُمرا ظم٤مًمداً  اًمّم ٤مسم٦مُ  رَ ُم  طمٞم٨م  َ  ،طمدي٨م همزوة ُم١مشم٦م ُمداظمٚم٦م:

  ¢ومر  اًمٜمٌل ور  اًمٜمٌل    ¢ونؿ ذم همٞم٦ٌم قمـ اإلُم٤مم إقمٔمؿ  ٓ نق اًمٜمٌل  

٤مب يٕمٜمييل ٟم٘مييق  ٟم ييـ ٟمًيي٠م   صيي اًمرًيي٤مؤ  صمييؿ يمييام ىمٚميي٧م يٕمٜمييل يييقرد  ،صييٜمٞمٕمٝمؿ نييذا

نيييذ  اًمِميييٌٝم٦م يمٞميييػ ي٘م٤مشميييؾ اعمًيييٚمٛمق  ذم نيييذ  او٤مًمييي٦م طمٞمييي٨م ٓ  ُمييي٤مم ويمٞميييػ شمٙميييق  

 اًمٕمدة ـمٌٕم٤م ؟

 ،ُمقضمقد  ¢ٟم ـ ضمقاسمٜم٤م قمـ ىمْمٞم٦م ُم١مشم٦م نذ   وٓ نٜم٤م إُمػم ونق رؾمق  ا   -

يي وطمٞمييٜمام  َ  ،ذًمييؽ الييٞمش َش ٞم  ونييق اًمييذي ضَميي  روا قمٚمييٞمٝمؿ ظم٤مًمييدا ومييذًمؽ اضمرٝميي٤مد ُمييٜمٝمؿ ُم 

ضمٝمييييز ذًميييؽ الييييٞمش ومٝمييييق ُمييي٠مذو  نييييؿ سميييي٠م   نييييق اًميييذي  ¢ُمييي٠مذو  نييييؿ سمييي٠م  اًمٜمٌييييل  
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وم٠مؿمٌف نذا اودي٨م  ؿميٌف سم٤ملٝمي٤مد  ،يرٍمومقا ُم ؾ نذا اًمرٍم  ٕهنؿ دم٤م  قمدونؿ

اًميييذي ٟم يييـ ٟم٘ميييق  ٓ يرٓمٚمييي٥م اؾمييييرٕمدادا  ذا ُمييي٤م نيييقضمؿ اعمًيييٚمٛمق  ذم قم٘مييير دارنييييؿ 

صمؿ ـمير     ُمي٤مت إُميػم ومي  سميد ًميف  ،ومٝم١مٓء ظمرضمقا ُمـ قم٘مر دارنؿ عمج٤مندة اًمٙمٗم٤مر

 ردوا    يرؾمٚمقا  مم اًمرؾمق   قمٚمٞمف اًمًي م  و   يًي٠مًمق  ونيق إُميػم ُمـ ظمٚمٞمٗم٦م ومٚمق 

صٚم٧م ؿمي٠مومرٝمؿ ُميـ قميدونؿ ومٝميذ  صيقرة ُميـ ٠ماوؼ ًمر٠مظمر الٝم٤مد وًمرسمام همزو واؾمر

ومٝميذا ٓ يًيرد  سمي٠م  نيذا  ،قراتٔمشمٕم٤مًم٩م سم٘م٤مقمدة اًميورات شمٌٞم  اعم اًمّمقر اًمرل 

يييذيمرين أ   ونيذا ،رضوري ٟم يـ ٟمٗميرض  ُمييػما ُميـ قمٜميدٟم٤م ٟمٗمييرض  ُميػما ُميـ قمٜمييدٟم٤م

ٌق   ُمػما زيدا ُمـ اًمٜم٤مس يمٞمػ ٟمّميٌق  ّم  نذ  الامقم٦م اًمرل يريدو  ن٤م  ُمػما يمٞمػ ٟمُ 

ىميؾ  ،يمٞمػ ص٤مر ومي    ُميػماً  ، ُمػما نؾ نٜم٤مح  نؾ اًمٕمٚمؿ نؾ نٜم٤مح  نؾ اوؾ واًمرسمط

 زم ومٞمام شمٕمٚمؿ .

 ُم٤م ٟمٕمٚمؿ    يٙمق  ُمـ ا٤مقمرٝمؿ . ُمداظمٚم٦م:

ايي٤مقمرٝمؿ ُمييـ اًمييذي اظمريي٤مر    ٟميي٤م  قميير  ًمٙمييـ يمٞمييػ صيي٤مر نييذا إُمييػم ُمييـ اًمِمييٞم :

 اًمٕمٚمامء  م اًمرقم٤مء .

 اًمرقم٤مء . ُمداظمٚم٦م:

٥م  طميدنؿ ّم ي ٜمَ نيذا يمٚميف ي١ميميد  هنيؿ يًيرٕمجٚمق  إُميقر يُ  ،نيذ  اعمِميٙمٚم٦م اًمِمٞم :

ر ُم  ١مَ ومٝميق ُميع خم٤مًمٗمريف عمي٤م ذيمرٟمي٤م ُميـ اعم٘ميدُم٤مت يُي  ، ُمػما صمؿ ي٘ميق  اإلُمي٤مرة ٓ سميد ُمٜمٝمي٤م

اعمًٚمؿ    يٓمٚم٥م وفمٞمٗم٦م ُم٤م يٜمٝمك م قمغم ر  وٟم ـ ٟمٕمٚمؿ اٞمٕم٤م    اإلؾم م ُ َ  ،ٟمٗمًف

اعمًيييٚمؿ    يٓمٚمييي٥م وفمٞمٗمييي٦م ُمييي٤م  ُمييي٤م    يييي٠مُمر اًمرضميييؾ ٟمٗمًيييف صميييؿ بييير إدًمييي٦م يمٚمٝمييي٤م اًمريييل 

فم٤منرا شمد  قمغم  ٟمف ٓ سمد ُمـ  ُمي٤مرة وذم يميؾ فمير  نيذا وا  ضمٝميؾ يميام ي٘مي٤م  ضمٝميؾ 

 ُمريم٥م ُمع إؾمػ اًمِمديد .

 يًيييرد  سمٛمٕمريمييي٦م قميييلم ضمييي٤مًمقت ُميييع اًمررييي٤مر ي٘ميييق  طميييدث نيييذا ذم شميييقاومر ُمداظمٚمييي٦م:

 يمييي٤مسمر اًمٕمٚميييامء يمٕميييز اًميييديـ اسميييـ قمٌيييد اًمًييي م وهميييػم  سميييؾ    ىم٤مريييد اعمًيييٚمٛملم ذم نيييذ  

 قمغم ُمٍم. ٤مً يم٤م  ىمد ٟمّم٥م ٟمٗمًف سمٜمٗمًف ؾمٚمٓم٤مٟم زاعمٕمريم٦م ؾمٞمػ اًمديـ ىمٓم
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 ٟم٤م ُم٤م  ذيمر او٤مدصم٦م يمٞمػ وىمٕم٧م ومٝمؾ قمٜمدح  و قمٜمد همػمح شمٗمّمٞمؾ ن٤م ذم  اًمِمٞم :

 قمٜمدح ي٤م  ؾمر٤مذ شمذيمر ؿمٞمئ٤م .

 اًمذي  ذيمر  . ُمداظمٚم٦م:

 قمغم    نذا ُمرك وىمع . :اًمِمٞم 

 وىمع ؾمٜم٦م ؾمرامر٦م وصمامٟمٞم٦م و ًلم نجري . ُمداظمٚم٦م:

 صمؿ  ًمٞمس نذا  يْم٤م ُمـ سم٤مب اًميورات شمٌٞم  اعم ْمقرات . ،ـمٞم٥م اًمِمٞم :

وشمقًمٞميي٦م  ُم٤مُمييي٤ًم ونييذ  ُمًييي٠مًم٦م ُمٗمّميييٚم٦م ذم ؿمييٞم ٜم٤م صييي٤مر نٜميي٤مح ظمٚميييع :  قمييكم اوٚمٌيييل

اعمًيي٠مًم٦م ُمٙم٤مٟمييف ؾمييٚمٓم٤م  ومٝمييذ  وشمًييٚمٓمـ اًمًٞم٤مؾميي٦م اًمنمييقمٞم٦م  ٟمييف ظمٚمييع اعمٜمّمييقر يمريي٥م 

ُمـ شمقمم همّم٤ٌم ًمف اًمقٓي٦م  ُمي٤م ُميش  ٟميف وميرض نؿ ي٘مقًمق  ؿمٞم ٜم٤م خترٚمػ وا   قمٚمؿ 

 ٟمٗمًف نٙمذا قمغم اًمٜم٤مس .

سمٓمٝمييييي٤م سم٤مًمًييييي١ما  و ؿميييييق  يمٞميييييػ قمٗميييييقا  ٟمييييي٤م  رييييييد  شمّميييييقر او٤مدصمييييي٦م وار اًمِميييييٞم :

 .يٗمٝمٛمقهن٤م

 يٕمٜمل اًمًٓمقر . ،نق ظمٚمٕمف ىمٓمزؿمٞم ٜم٤م :  ىمر  ًمؽ قمكم اوٚمٌل

 اًمف .ُمٕمٚمٞمش سمس نذا ُمرسمقط سم١ًم اًمِمٞم : 

يي ـمٌٕميي٤م ُمرسمييقط ٕٟمييف ي٘مييق  ُميي٤مذا  ٟمييف ٟمَ : قمييكم اوٚمٌييل ٥م ٟمٗمًييف ُمييـ  ضمييؾ الٝميي٤مد ّم 

صيي٤مر ؾمييٚمٓم٤مٟم٤م وشمًييٚمٓمـ ُمٙم٤مٟمييف يم ُمييف ُمييع    إُميير ًمييٞمس يمييذًمؽ نييق ظمٚمييع اعمٜمّمييقر 

 ب٥م سمٞمٕمرف . ئذوطمٞمٜم

 ؟نق نذا  اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ـمٞميي٥م نييذ  نيي٤م قم ىميي٦م سمٛمًيي٠مًم٦م    ُمييـ ظمييرج قمييغم اخلٚمٞمٗميي٦م اعمٌيي٤ميع ُمييـ   اًمِمييٞم :

ج قميييغم اخلٚمٞمٗمييي٦م اعمٌييي٤ميع ُميييـ اعمًيييٚمٛملم نيييذا اخليييروج ُميييـ اًمٜم٤مطمٞمييي٦م اًمنميييقمٞم٦م ٓ ظمييير
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ًمٙمـ ذم ؾميٌٞمؾ اعم ٤مومٔمي٦م قميغم دُمي٤مء اعمًيٚمٛملم ٓ خييرج قميغم نيذا اخلي٤مرج  ،بقز

و ٟمام ُم٤م دام ُم٤مؿمٞم٤م قمغم  طمٙم٤مم ا  قمغم رشيٕم٦م ا  وُم٤م دام  ٟمف يرومع راي٦م الٝم٤مد ذم 

قم ىميي٦م نييذا سمييام ؾمييٌؼ ُمييـ اًمٙميي م نييذا  ومييام ،ؾمييٌٞمؾ ا  وم٤معمًييٚمٛمق  قمٚمييٞمٝمؿ    يٓمٞمٕمييق 

يي اؿمييلم طَم ق   يْميي٤م يييد     الامقميي٦م طَم  ٤مسملم بٛمٕمييق  ُمييـ نٜميي٤م ونٜميي٤م  ُمييقرا ئمٜمييق   هنيي٤م ٓم 

 نؿ  دًم٦م وًمٞم٧ًم نؿ سم٠مدًم٦م سمؾ وٓ نل ؿمٌٝم٤مت نؿ .

اًمِمييٞم  قمييكم طمًييـ ذم ُمًيي٠مًم٦م  ىم٤مُميي٦م اوييدود ي٘مييق  قمييغم ذم اقمييؽماض  ُمداظمٚميي٦م:

ؿ قمييغم  ىم٤مُميي٦م اوييدود نييق سم٤مـمييؾ سم٢مايي٤مع اًمِمييٞم  قمييكم ي٘مييق  ًمييق اشمٗمييؼ  ٟميي٤مس ومييٞمام سمٞمييٜمٝم

ًمٚم٘مْمي٤مء سمروي٤منؿ ومٝمق ي٘مق  سميؾ بيقز ًمٚمٜمي٤مس    ير ي٤ميمٛمقا  مم رضميؾ ُم١منيؾ  ،إُم٦م

واًميدًمٞمؾ ُمي٤م روه  سمي٤م رشيي     رؾميق  ا    ،وشمٚمزُمٝمؿ  طمٙم٤مُميفسم    ىم٤م  اإلُم٤مم 

ىميي٤م  ًمييف    ا  نييق اوٙمييؿ ومٚمييام شمٙمٜمييك  سميي٤م اوٙمييؿ ىميي٤م     ىمييقُمل  ذا اظمرٚمٗمييقا ذم   ¢

 يمييؼم  ـْ َٛميي ومَ  ،ين وم ٙمٛميي٧م سمٞمييٜمٝمؿ ور  قمييكم اًمٗمري٘ميي٤م  ىميي٤م  ُميي٤م  طمًييـ نييذا شمييقيشء 

  ظمرضمف اًمٜم٤ًمرل وىمّم٦م  ٤ميمؿ قمٛمر . ،ىم٤م  وم٠مٟم٧م  سمق رشي  ،ىم٤م  رشي  ؟وًمدح

وىمييييػ قمٜمييييدح ؿمييييقي٦م ييييي٤م  ظمييييل ىمٌييييؾ اإلٟمًيييي٤م     يًييييرد  سم٘مْمييييٞم٦م بيييي٥م  اًمِمييييٞم :

نيؾ اعمقوييقع اًمر ي٤ميمؿ  مم ؿمي ص ُمٕمييلم ذم طم٤مًمي٦م وضمييقد  ،ضمٞمييداً  شمّميقرن٤م شمّميقراً 

 م  ،٤مص ذم اًمٕميييراء ذم اًمّمييي راء ًميييٞمس نٜمييي٤مح طمييي٤ميمؿ وًميييٞمس نٜمييي٤مح ٟمٔمييي٤مم ىمييي٤مرؿ ؿمييي 

 م اًمٌ ي٨م ييدور طميق  ُميع وضميقد ٟمٔمي٤مم  ؟اًمٌ ٨م يدور ُمع وضمقد طم٤ميمؿ وٟمٔمي٤مم ىمي٤مرؿ

 ،ىم٤مرؿ وطم٤ميمؿ  ٙمؿ ٓ  ىمق  أ  سمام  ٟمز  ا  ٕ  اًمقاىمع    ذم طمٙمؿ ظمٚمٞمط اًمٞمقم

وميٜم ـ ٟمرًي٤مء   ،ًمٙمـ ذم طم٤ميمؿ  ٙمؿ سمٕمْمف ُمقاومؼ ًمٚمنمع وسمٕمْميف خمي٤مًمػ ًمٚمنميع

أ  نؾ ٟم٘مٓم٦م اخل   سملم ني١مٓء وسميلم إخ اًميذي  رشت  ًمٞميف نيق  ٟميف بيقز  ىم٤مُمي٦م 

ؿم ص ي٘مٞمؿ اودود  ٧م ٟمٔم٤مم ذًمؽ اوٙمؿ وسمدو   ذ  ُميـ ذاح اوي٤ميمؿ  م دو  

 ذ  ٟم ييـ  ،الييقاب ٓ ؟وضمييقد ُم ييؾ ذاح اويي٤ميمؿ نييؾ نٜميي٤م ذم شمٗمّمييٞمؾ نييذ  اعمًيي٠مًم٦م

يمي٤م  نٜمي٤مح طمي٤ميمؿ  ٙميؿ طمٙمٛميف ٟم٘ميق  خمي٤مًمػ  ٟمر٤ًمء  ُم٤م قم ىم٦م نذا اًمدًمٞمؾ سميام  ذا

ومٚمق    رضمي  ٟمّمي٥م ٟمٗمًيف ًميٞم ٙمؿ سميلم اًمٜمي٤مس ُميـ قمٜميد  ،ًمٚمنمع ذم يم ػم ُمـ  طمٙم٤مُمف
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وسميييد  يٓمٌيييؼ  ،ٟمٗمًيييف يميييام ىمٚمٜمييي٤م رٟمٗمييي٤م سم٤مًمٜمًييي٦ٌم ُٕميييػم الامقمييي٦م اعمزقمقُمييي٦م ٟمّمييي٥م ٟمٗمًيييف

إطمٙميي٤مم اًمنمييقمٞم٦م نييذا اويي٤ميمؿ اًمييذي نييق ومييرد ُمييـ  ومييراد ؿمييٕمٌف ُميي٤مذا ؾمييٞمٗمٕمؾ ُمييع نييذا 

يٗمً  ًمف اعمج٤م  ًمٞم٘ميٞمؿ اويدود اًمنميقمٞم٦م ـمٌٕمي٤م ٓ  ذ  اعمقويقع ًميٞمس  اإلٟم٤ًم  نؾ

ذم نذ  اًمّمقرة اًمرل ٟم ـ ٟمر دث قمٜمٝم٤م  ىم٤مُم٦م ومرد  ٙمؿ ويٓمٌيؼ اويدود اًمنميقمٞم٦م 

ًمٙميـ ٟم يـ ٟمٕمٚميؿ سم٤مًمييورة  ٟميف ٓ  ، ٧م ٟمٔم٤مم طم٤ميمؿ ُمرًٚمط ُمرجؼم صٗمف سمام ؿميئ٧م

ُميـ     يدث يرٛمٙمـ ُمـ  ىم٤مُم٦م اودود اًمنمقمٞم٦م وواىمٕمٜم٤م ُمع إؾمػ يٕمٜمل  ووي  

ٕ  اوي٤ميمؿ  ،ًمق ر ي٧م رضمي  يًي٥م ا  ورؾميقًمف ُمي٤م شمًيرٓمٞمع    شمييسمف سمٕمّمي٤مة سمٞميدح

ُم٤م سم٤مًمؽ رضمؾ ىمريؾ  ،ٓ يٜمرٍم ًمٚم ٙمؿ اًمنمقمل نٜم٤م وٓ يداومع قمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م

ُمًٚمؿ قم٤مُمد ُمرٕمٛمد ومٞم٠ميت نذا اًميذي ٟمّمي٥م سمي٤موٙمؿ وي٠مظميذ  وي٘مرٚميف ُمي٤مذا ؾميٞمٗمٕمؾ سميف 

اًمرضمييييؾ اًمييييذي يييييرد قمٚمٞمييييف ُمقضمييييقد واوٛمييييد   ؾميييرزداد  اًمٗمرٜميييي٦م و ٟميييي٤م  فمييييـ ونييييذا نييييق 

 وسم٢مُمٙم٤مٟمف    يٌلم ُم٤م قمٜمد  و٤م ذيمرت  و و٤م مل  ذيمر  ...

 ا٤مقم٦م اخلؼم واًمٞم٘ملم . ُمداظمٚم٦م:

ُميي٤م يٗمّمييٚمقا  ،سميي٤مرح ا  ومٞمييؽ نيي١مٓء الامقميي٦م ييي٤م  ظمييل ُميي٤م ذم قمٜمييدنؿ قمٚمييؿ اًمِمييٞم :

ؾميٚمٓم٤م   ًمق يم٤م  نٜم٤مح ا٤مقم٦م يمام ىمٚم٧م رٟمٗم٤م ذم اًمٕمراء وًمٞمس نٜمي٤مح ،سملم طم٤مًم٦م وطم٤مًم٦م

نٜم٤م يرد طمٙمؿ  ن اوٙمؿ نذا اًمذي يمٜمل هبذ  اًمٙمٜمٞم٦م سم٠مٟمف ُمٓم٤مع  ،وًمٞمس نٜم٤مح طم٤ميمؿ

ذم ىمقُمف ُمٓم٤مع ذم ىمقُمف ًمٞمس نٜم٤مح  ذا ُم٤م طمٙمؿ سم ٙمؿ ُمي٤م ُميـ يٕم٤مرويف وُميـ يؽمشمي٥م 

واًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م شمٕمٚمٛمٜمي٤م    اعمًيٚمؿ  ،ُمـ وراء طمٙمٛمف ومرٜم٦م ووم٤ًمد ذم إرض يم ػم

اًمنمقمل ُمـ سمي٤مب دوميع اعمٗمًيدة اًمٙميؼمه ذم سمٕمض إطمٞم٤م  يْمٓمر عم ٤مًمٗم٦م اوٙمؿ 

سم٤معمٗمًدة اًمّميٖمره ا   سميق اوٙميؿ نيذا سمٕميد ُمي٤م ؾمي٠مًمف اًمرؾميق  نيذا اًمًي١ما  و ضمي٤مب 

و فمـ  ٟميؽ شمٗميرن ُمٕمٜمي٤م سميلم  ،سمام قمٜمد  نؾ يم٤م  ي٘ميض سملم اًمٜم٤مس و ٙمؿ سملم اًمٜم٤مس

ونييق حمّمييـ  كطمٙمييؿ ُميي   سمي٠م  وميي   ُميي٤م دام  ٟميف زٟميياوٙميؿ وسمييلم شمٜمٗمٞمييذ اوٙميؿ وم٠مٟميي٤م  

ًمٙميـ نيؾ زم شمٜمٗمٞميذ  ،ايف سم٤موجي٤مرة نيذا طمٙميؿ وطمٙميؿ ُمٓمي٤مسمؼ ًمٚمنميعومٝمذا بي٥م ر

 ،نيييذا اوٙميييؿ رشقمييي٤م نيييؾ زم شمٜمٗمٞميييذ نيييذا اوٙميييؿ  م يٜمٗميييذ  ُميييـ وزم شمٜمٗمٞميييذ إطمٙمييي٤مم
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 ،وًمذًمؽ يم٤م  ذم يمؾ قمّمقر اإلؾم م ُميـ يٕمير  سم٠مٟميف ُمٗمريل وُميـ يٕمير  سم٠مٟميف ىمي٤م 

ٞمس وم٤مًم٘م٤م  ًمف اظمرّم٤مصف واعمٗمرل ًمف اظمرّم٤مصف  ؿمٌف ُم٤م يٙمق  سمٛميدير اًمنميـم٦م رري

اًمنمييـم٦م ررييٞمس اًمنمييـم٦م يٜمٗمييذ اوٙمييؿ اًمييذي ي٠مشمٞمييف ُمييـ اويي٤ميمؿ ًمٙمييـ نييق ًمييٞمس طميي٤ميمام 

 ٟمام نق ُمٜمٗمذ وًمذًمؽ ومي٤مخلٚمط سميلم إطمٙمي٤مم ومٞمٝمي٤م ُمّميٞم٦ٌم يميؼمه  سميق اوٙميؿ نيذا نيؾ 

يم٤م  ذم قمٝمد اًمرؾمق   قمٚمٞمف اًمً م  ي٘ميض سميلم اًمٜمي٤مس دو     يي٠مُمر  اًمرؾميق   قمٚمٞميف 

ٙميؿ سميلم اًمٜمي٤مس اليقاب ٓ  ذ  ًميٞمس اًمً م  سم٠م   ٙمؿ سملم اًمٜمي٤مس و   يٜمٗميذ ُمي٤م  

 ُمٕمؽ يشء شمٗمْمؾ .سم٤مىمل هبذا اودي٨م قم ىم٦م سم٤معمقوقع  سمدا 

يروي ذم ؾمٜمد   قمـ قمٛمر اسمـ  «اًمنميٕم٦م»ذم يمر٤مب : اإلُم٤مم أضمره قمكم اوٚمٌل

سميـ ي٘ميق  وىميد  شمي٤م  رنيط  يي٤مم يزييد  ٥ميزيد ىم٤م  ؾمٛمٕم٧م اوًيـ  يي٤مم يزييد اسميـ اعمٝمٚمي

ُمرنؿ    يٚمزُمييييقا سمٞمييييقوؿ ويٖمٚم٘مييييقا قمٚمييييٞمٝمؿ وميييي٠مذم ذًمييييؽ اوييييلم ومرٜميييي٦م يم٤مٟميييي٧م اعمٚمٝميييي٥م 

صمييؿ ىميي٤م  وا  ًمييق    اًمٜميي٤مس  ذا اسمرٚمييقا ُمييـ ىمٌييؾ ؾمييٚمٓم٤مهنؿ صييؼموا ُميي٤م ًمٌ ييقا     ، سمييقاهبؿ

يمٚميق   ًمٞميف وميقا  قوذًمؽ  هنؿ يٗمزقميق   مم اًمًيٞمػ ومٞم ؿيرومع ا  قمز وضمؾ ذًمؽ قمٜمٝم

َٛم٦ُم َرسم  ﴿وا سمٞمقم ظمػم ىمط صمؿ شم  ىمق  ا  شمٕم٤ممم ؤُم٤م ضم٤م
غَم .. َوَا ٧ْم يَمٚمِ ٜمَك قمَي ًْي َؽ اْوُ

٤مُٟمقا  ٤م يَمييييي ُف َوَُمييييي ْقُ  َوىَمْقُُمييييي ٜمَُع ومِْرقَمييييي ٤مَ  َيّْمييييي ٤م يَمييييي ٤م َُمييييي ْرَٟمييييي وا َوَدُم  ؼَمُ ٞميييييَؾ سمِييييياَم َصييييي
ارِ ل  ِْهَ
يييي سَمٜمِي

 .[577]األعرا  ﴾َيْٕمِرؿُمق َ 

 ا   يمؼم نذا  ٟمٙم٤مر رصي  ًمٚم روج قمغم اوٙم٤مم ا   يمؼم ـمٞم٥م همػم  . اًمِمٞم :

ذم طميييدي٨م رشيييي  ىمّمييي٦م  ييي٤ميمؿ قمٛمييير  ٟمٗميييس اوٙميييؿاعمًييي٠مًم٦م اًم ٤مٟمٞمييي٦م:  ُمداظمٚمييي٦م:

 وإقمران  مم رشي  ٟمرٚمق قمٚمٞمؽ .

 شمٗمْمؾ ٟمًٛمع . اًمِمٞم :

ىميي٤م   ظمييذ قمٛميير  اًمِمييٕمٌلىميي٤م  قمييكم اسمييـ ضمٕمييد  ٟم٠ٌمٟميي٤م ؿمييٕم٦ٌم قمييـ ؾمييٞم٤مر قمييـ  ُمداظمٚميي٦م:

وم٘م٤م  قمٛمر اضمٕمؾ سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ  ،وم ٛمك قمٚمٞمف  وم ٤مصٛمف اًمرضمؾقمغم.. ُمـ رضمؾ  ٤مً ومرؾم

 ،ؾمٚمٞمامً   ظمذشمف ص ٞم ٤مً  :رشي وم٘م٤م   .رضمؾ ىم٤م  اًمرضمؾ  ين  رى سمنمي  اًمٕمراىمل

وم٘مي٤م  ُمي٤م  ،ىم٤م  ومٙم٠مٟمف  قمجٌف ومٌٕم يف ىم٤مويٞم٤مً  ،ؾمٚمٞمامً  وم٠مٟم٧م ًمف و٤مُمـ طمرك شمرد  ص ٞم ٤مً 
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اؾمر٤ٌم  ًمؽ ُمـ يمر٤مب ا  وم  شم٠ًم  قمٜمف وم٢م  مل يًرد  ذم يمري٤مب ا  ومٛميـ اًمًيٜم٦م ومي٢م  

 مل دمد  ذم اًمًٜم٦م وم٤مضمرٝمد ...

اخلٓمي٤مب ـمٚمي٥م ُمٜميف    نذا ٟم ـ ٟم٘مق  سمف يٕمٜمل  ُميػم اعمي١مُمٜملم قمٛمير سميـ  ُمداظمٚم٦م:

 ٙمؿ عم٤م رر  ُمّمٞم٤ٌم ذم طمٙمٛمف ومقضمد   ن  ًمٞمٙمق  ىم٤مويٞم٤م وميقٓ  اًم٘مْمي٤مء  ي يشء 

ذم نذا نؾ نٜم٤مح ُمـ ي٘مق  نؾ اًم٘مْم٤مء ًمإلؾم م ٓ بيقز    يٜمّمي٥م اإلٟمًي٤م  ٟمٗمًيف 

ىم٤موٞم٤م و ٧م طمٙمؿ طم٤ميمؿ فمي٤ممل ضمي٤مرر ُمٌيػم ُمًيٚمؿ قمي٤مد  ُمٝميام يمي٤م  ؿمي٠مٟمف ٓ ييرٛمٙمـ 

ُمييـ نييذا اويي٤ميمؿ و ٓ يميي٤م  طمٙمٛمييف ومرٜميي٦م قمييغم اًمٜميي٤مس ُمييـ    ي٘مييٞمؿ طمييدود ا   ٓ سميي٢مذ  

 يمام ىمٚمٜم٤م رٟمٗم٤م ومٝمذا اؾمردٓ  ذم همػم حمٚمف يمِم٠م   دًمرف يمٚمٝم٤م وا  اعمًرٕم٤م  .

 شمٚمؽ اًمٗمرن يمٚمٝم٤م . ُمداظمٚم٦م:

يٕميقد اًمٙمي م ًمٚمٗمرىمي٦م اًمٜم٤مضمٞمي٦م يميام  ،ويمـ ُميع اًمٗمرىمي٦م اًمٜم٤مضمٞمي٦م  ًميٞمس يميذًمؽ اًمِمٞم :

وميي٢مذ  ُميي٤مذا ذم نييذا  ،امقميي٦م الٝميي٤مدىمٚمٜميي٤م ذم اًمٓم٤مرٗميي٦م اعمٜمّمييقرة نييؾ اًمٗمرىميي٦م اًمٜم٤مضمٞميي٦م سمج

ٟم ييـ ٟمٗمٝمييؿ اوييدي٨م    اعمًيي٤مًم٦م طمٞمييٜمام ىميي٤م   قمٚمٞمييف اًمًيي م  ذم ذاح اوييدي٨م  !دًمٞمييؾ

دع اًمٗمرن يمٚمٝمي٤م ُمي٤م دام  ٟميف ًميٞمس نٜمي٤مح  ُمي٤مم بٛميع اعمًيٚمٛملم  ي٧م رايريف ويرييد يميؾ 

ؿم ص ُمـ نذ  اًمٗمرن     يٜمّمي٥م ٟمٗمًيف  ُميػما يميام نيق واىميع اعمًيٚمٛملم اًمٞميقم ويميام 

 ٟمي٧م شمٕمٚميؿ    نٜمي٤مح  ،ييدقمل وصي  سمٚميٞمغم وًميٞمغم ٓ شم٘مير نيؿ سميذاح ىم٤م  اًمِمي٤مقمر ويميٌؾ 

ا٤مقمييي٤مت ويميييؾ ا٤مقمييي٦م نييي٤م  ُميييػم ويميييؾ ا٤مقمييي٦م شمييييب قميييغم وشميييػمة واطميييدة    يميييؾ 

ُميي٤م  ،واطمييد ي٘مييق  ٓ سمييد ُمييـ  ُميي٤مرة صيي٤مر ذم قمٜمييدٟم٤م  ُميي٤مرة نٜميي٤م و ُميي٤مرة نٜميي٤م و ُميي٤مرة نٜميي٤م

٤م واضمٌييف واضميي٥م اعمًييٚمؿ اًمييذي نييق ُمييـ اًمٗمرىميي٦م اًمٜم٤مضمٞميي٦م سمدًٓميي٦م طمييدي٨م طمذيٗميي٦م نييذا ُميي

   شمٕمض قمغم ي٘مق  ًمؽ دع اًمٗمرن يمٚمٝم٤م  ي ٓ شمرٕمّم٥م ًمٓم٤مرٗم٦م ًمٗمرىم٦م دو  ومرىم٦م وًمق 

ومٝمذ  اًم٘مْمٞم٦م ىمْمٞم٦م    ٓ شمٙمـ قمْمقا ذم  ُم٤مرة ُمـ  ُمي٤مرات يم يػمة ٕ   ،ؿمجرةضمذع 

نيييذ  اإلُمييي٤مرات ؾميييررٓم٤مطمـ  ٓ  ذا وضميييد  ُمييي٤مم  ٙميييؿ اعمًيييٚمٛملم اٞمٕمييي٤م وبٛمٕمٝميييؿ 

وميٜم ـ ُمي٤م ٟم٘ميق   ،ومدع اًمٗمرن يمٚمٝمي٤م  ٧م راي٦م واطمدة وم٠مٟم٧م ب٥م    شمٙمق  ُمٕمف و ٓ

نيذ   ٧مٟمف ُم٤م يٙمق  ُمـ اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م ٓ يٙمق  ًمٜمٗمؽمض    نٜم٤مح ومرىمي٦م ٟم٤مضمٞمي٦م ومروي 
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ًمٙمٜمٝم٤م  ؾم٤مءت ومٝمام يمام نق اًمقاىمع أ  سم٤مًمٜمًي٦ٌم نيذ  اإلُمي٤مرات  ؾمي٤مءت ومٝميام    ٓ 

سمد ُمـ  ُم٤مرة ومٜمّم٥م  طمدنؿ  ُمػما وًمق ٟمٔمرت  مم قم٘مٞمدشمف ًمقضمدو٤م قم٘مٞمدة ؾمٚمٗمٞم٦م ًميق 

مم ُمٜمٓمٚم٘مييف ذم طمٞم٤مشميييف ًمقضمدشمييف قميييغم اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م ًمٙميييـ ؿمييذ و ظمٓمييي٠م ذم ٟمٔمييرت  

ىم٤م  ٓ سمد ُمـ  ُم٤مرة وًمق شمٕميددت اإلُمي٤مرات  ،ومٙمري٤مً  وقمٛمٚمٞم٤مً  نذ  اعم٠ًمًم٦م ظمٓم٠م ومٙمري٤مً 

ٟمّميييٌف رقمييي٤مء اًمٜمييي٤مس وًميييٞمس قمٚميييامء اعمًيييٚمٛملم ٟمّميييٌق  ررٞمًييي٤م  وقمٛمٚمٞمييي٤م ٟمّمييي٥م ٟمٗمًيييف  

شمٙميـ ُميع ـم٤مرٗمي٦م ُميع و ُمػما ومٙمي٤م   ُميػما نيذ  اإلُمي٤مرات نيل حميقر طميدي٨م طمذيٗمي٦م ٓ 

اوييدي٨م قمٔمييٞمؿ ضمييدا ونييق  ،بٛمٕمٝمييؿومرىميي٦م ُمييـ نييذ  اًمٗمييرن ُميي٤م دام ًمييٞمس نٜميي٤مح  ُميي٤مم 

 همػم  . ،ود ُم٤م يدقمق  دًٓمرف ًمّم٤موٝمؿ

م شمٕمييييدد الامقميييي٤مت ر  ُ يييي ًمييييألخ قمييييغم وذم ُمقوييييع رظميييير يٕمٜمييييل ىمٚميييي٧م  ُمداظمٚميييي٦م:

 همػم الٝم٤مد.ذم واإلُم٤مرات ذم الٝم٤مد سمٞمٜمام يٌٞم ٝم٤م 

 ُمـ نق . اًمِمٞم :

 طم٥م اًمٙمر٤مب نذا .نذا ص٤م ُمداظمٚم٦م:

  رم . اًمِمٞم :

 يييييرم ي٘ميييييق  ذم الٝمييييي٤مد    شمرٕميييييدد اإلُمييييي٤مرات والامقمييييي٤مت ٕهنييييي٤م شم يييييػم ومرٜمييييي٦م -

 واٟم٘م٤ًمُم٤مت سمٞمٜمام يٌٞم  اًمرٕمدد ي٘مق  ٓ سم٠مس سمف ذم ظم٤مرج الٝم٤مد .

ٟمٕمؿ نق نذا  ُم٤مرة  ذا يم٤م  ُم٘مّمقد هب٤م شمٜمٔمٞمؿ ووع ًمٚمٛمًٚمٛملم ؾمقاء يم٤م   اًمِمٞم :

يٕمٜمل ومٝمذ  اًمرر٤مؾم٦م ٓ سمد ُمٜمٝم٤م ُمٙمر٦ٌم صٖمػمة  ووع ديٜمل  و يم٤م  ووع دٟمٞمقي رر٤مؾم٦م

ًمٙميييـ اًمٌ ييي٨م اعمٝميييؿ نيييق اإلُمييي٤مرة  ،و ١مُم يييؾ نيييذ  اعمٙمرٌييي٦م ٓ سميييد ُمييي٤م يٙميييق  ومٞمٝمييي٤م ُمًييي

اًمٙمييؼمه اًمرييل يؽمشميي٥م ُمييـ ورارٝمييؿ ُم٤ٌميٕمرييف و ـم٤مقمرييف ذم اعمٜمِمييط واعمٙميير  وًمييق ضمٚمييد 

نيييذا ًميييٞمس نييي١مٓء  ـم ىمييي٤م سمٞميييٜمام نيييؿ بيييرو  نيييذ   ،فمٝميييرح و ظميييذ ُم٤مًميييؽ  مم رظمييير 

 .ًمرل ىم٤من٤م اًمرؾمق إطمٙم٤مم ا

 همػم  ُم٤مذا قمٜمدح .
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ي٘مقًمييييق  ُميييي   ُميييي٤م نييييق اًمْميييي٤مسمط ذم ُمًيييي٠مًم٦م ُميييي    ،يشء رظميييير يًييييردًمق  ُمداظمٚميييي٦م:

وم٤مًمرؾمييق  سم٘مييك صم صميي٦م قمنميي ؾمييٜم٦م ُمييع  ،الٝميي٤مد  و اخلييروج اًمييذي يميي٤م  ي٘مقًمييقا سم٤معمييدة

  ث ُم٤مري٦م ويميذا وٟم يـ سمي٤مىمل ًمٜمي٤م  يم ير ىميدروا سميالٝم٤مد و ذا يم٤م  سم٤مًمٕمدد وم٠مو  ُمٕمريمي٦م 

 واًمٕمدد ىمد يٙمق  سم٤مٔٓ  . ُمـ قمنميـ ؾمٜم٦م

الامقميي٦م اعمًييٚمٛم٦م ًمٚم٘مٞميي٤مم سمقاضميي٥م  ١مٟم ييـ ُميي٤م ذم قمٜمييدٟم٤م ؾمييٜملم قمٜمييدٟم٤م وٞميي اًمِمييٞم :

شميييره إُمييير سمييي٤معمٕمرو   ،ٟم يييـ أ  ٟمييييب ُمييي   ؾميييٝم  ؾميييٛم ٤م ضميييدا ًمٗمٝميييؿ اًم٘مْميييٞم٦م

 ٓ الٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ ا   اام  ين.اإُمر سم٤معمٕمرو  وم٘مط  ين و

 إُمر سم٤معمٕمرو  . ُمداظمٚم٦م:

ُميييـ ر ه ُميييٜمٙمؿ ُمٜمٙميييرا »ٕمرو  ًميييف صمييي ث ُمراشمييي٥م يميييام نيييق ُمٕمٚميييقم وإُمييير سمييي٤معم-

نيييؾ يًيييرٓمٞمع اعمًيييٚمٛمق  ذم سمٚميييد ُميييـ اًميييٌ د  ،نيييذا شمٖمٞميييػم اعمٜمٙمييير سمٞميييد  «ومٚمٞمٖمييير  سمٞميييد 

ومٛمريييك  ،يمٞميييػ يًيييرٓمٞمٕمق  الٝمييي٤مد يييي٤م ا٤مقمييي٦م ،نيييؾ يًيييرٓمٞمٕمق  اًم٘مٞمييي٤مم سميييف ،اإلؾمييي ُمٞم٦م

ق  ُميييـ أ  ييييرد اًمًييي١ما  اًميييذي  ٟمييي٧م  وردشميييف سم٤مًمٜمًييي٦ٌم ًمٚمجٝمييي٤مد ُمريييك ييييرٛمٙمـ اعمًيييٚمٛم

إُمييير سمييي٤معمٕمرو  ُميييـ اعمرشمٌييي٦م اًمٕمٚمٞمييي٤م وإومم نيييذا ٓ يًييي٠م  نيييذ  اًمًييي١ما  ٕ  نيييذا 

يرٕمٚمؼ سمقوع اعمًٚمٛملم ُميـ طمٞمي٨م ىميقة  يامهنيؿ وصيؼمنؿ وقمٚمٛمٝميؿ و مم رظمير  نيذا 

إُميير ُمقيمييق   مم ا  شمٌيي٤مرح وشمٕمييي٤ممم يمييؾ ُميي٤م يٛمٙمييـ    ي٘مييي٤م  ُمييـ  ضمييؾ ووييع شمٚميييؽ 

ًمٙمـ ٟم ـ قمٚمٞمٜم٤م    ٟمٛمٌم ذم طمدود اودود يمؿ ؾمٜم٦م ٟم ر٤مج ٟم٘مق  نذا  ُمر   مم ا  

وٟم ييـ ٓ ٟمٕمر٘مييد    اًمٜمٍميي يًيير ٘مف اعمًييٚمٛمق  سم٤مؾمييرٕمداداوؿ  ،ُميي٤م  ُميير ا  قمييز وضمييؾ

طمٞمييٜمام ٟمٍمي ا  اعمًييٚمٛملم ذم  ،اعم٤مديي٦م واعمٕمٜمقيي٦م  ٟمييام اًمٜمٍمي سمٞمييد ا  شمٌي٤مرح وشمٕمي٤ممم

همزوة سمدر وظمذنؿ ذم اسمرداء إُمر ذم همزوة طمٜملم ُم٤م يم٤م  نٜمي٤مح  ٓ قمٚمي٦م واطميدة ذم 

زوة طمٜملم نق  قمج٤مهبؿ سمٙم روؿ يمام نق ُمذيمقر ذم اًم٘مرر  اًمٙمريؿ ًمٙمـ سمٕمد ذًمؽ هم

ا  قمز وضمؾ اُمرـ قمٚمٞمٝمؿ وٟمٍمنؿ ُمع  هنؿ  ذم او٤مًم٦م إومم طمٞمي٨م اهنزُميقا يمي٤مٟمقا 

 يم يير قمييددا ُمييـ قمييددنؿ همييزوة سمييدر اًمرييل ٟمٍميينؿ ا  شمٌيي٤مرح وشمٕميي٤ممم ومييٜم ـ قمٚمٞمٜميي٤م    

رَٞمْئََس ﴿٤م ُمرك ٟمٍم ا  ٟم٠مظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب صمؿ ٟمرقيمؾ  قمغم رب إرسم٤مب  ُم طَمر يك  َِذا اؾمْي
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٤مُء ...  ـْ َٟمَِميي َل َُميي يي َٟم٤م وَمٜمُج  يي ٤مَءُنْؿ َٟمٍْمُ ِذسُمقا ضَميي ْد يُميي ُييْؿ ىَميي ُؾ َوفَمٜمُّييقا َ هن  ؾُميي  [556]يوسدد  ﴾اًمرُّ

إُميييقر اًمنميييقمٞم٦م  ،وم٤مًمٜمٍمييي ُميييـ قمٜميييد ا  ٓ يٛمٙميييـ    يقويييع ًميييف طميييد وزُميييـ  ـم ىمييي٤مً 

ض اًميدو  اًمٙميؼمه  هنيؿ يْميٕمق  ٟم يـ ٟمًيٛمع اًمٞميقم ُميـ سمٕمي ،ًمٞم٧ًم يم٤مُٕمقر اعم٤مدي٦م

ُميي   ُمٞمزاٟمٞميي٦م  ييس ؾمييٜمقات عمٕم٤مليي٦م ُمييرض ُميي٤م  و ُمِمييٙمٚم٦م قم٤مرويي٦م ُميي٤م صمييؿ سمٕمييد نييذ  

 ظمْميي٤مقمٝم٤م إُمييقر اعم٤مديي٦م يٛمٙمييـ شمٜمٔمٞمٛمٝمي٤م  مم طمييد يمٌيػم  ،وا اًمؼمٟمي٤مُم٩مػم  َٖميي اًمًيٜمقات يُ 

وًمييذًمؽ ومٛمييـ اخلٓميي٠م  ، ُميي٤م إُمييقر اعمٕمٜمقييي٦م نييذ  دىمٞم٘ميي٦م ودىمٞم٘ميي٦م ضمييداً وٙميي٤مم اإلرادة 

ٟم ييـ  ،وًملم قميـ اًمٕميدد١مٟم يـ ًمًيٜم٤م ُمًيي ؟ُمريك يٙميق  اًمٕمييدد  ،اًمًيي١ما   ييراد ُم يؾ نيذا

وًملم    يًييرٛمر اعمًييٚمٛمق  ذم اًم٘مٞميي٤مم سمييقاضمٌٝمؿ وطمٞمييٜمام يٕمٚمييؿ ا  قمييز وضمييؾ ُمييـ ١مُمًيي

 نؿ اًمًٌؾ اًمرل ٓ ختٓمر ذم سم٤منؿ ؾمٚمقيم٤م ٕ  ن  ٞمَ ن١مٓء  هنؿ يًر ٘مق  ٟمٍم ا  يُ 

 ا  قمز وضمؾ يٜمٍم ُمـ يِم٤مء وا  اعمًرٕم٤م  .

ؿميييٞم ٜم٤م ىمٚميييرؿ ذم يم ُمٙميييؿ ىمٌيييؾ ىمٚمٞميييؾ  مم هميييزوة طمٜميييلم وأيييي٤مت ٚمٌيييل: قميييكم او

اعمٕمرووم٦م ومٞمٝم٤م اًمرل ا ؾ سم ؼ ُمٜمٝمج٤م قمٔمٞمام نؾ ُمـ اعمٛمٙمـ    ٟم٘ميق  يم٘م٤مقميدة سمي٠م  

 اًمٜم٘مص ذم اًمؽمسمٞم٦م ؾم٥ٌم ًمٚمٝمزيٛم٦م سمدًمٞمؾ نذ  أي٦م ؟

قمييؼمة ٕٟمٜميي٤م ٟمٕمر٘مييد    اًمّميي ٤مسم٦م ىمييد رسمييقا ًمٙمييـ ُمييـ زاوييي٦م  ٞمييفٓ ؿمييؽ نييذا وم اًمِمييٞم :

ومي٠ميـ اعمًيٚمٛمق  اًمٞميقم ُميـ ىمٞمي٤مُمٝمؿ سمٙميؾ  ،ا ومٙمي٤م  ذًميؽ ؾمي٤ٌٌم نيزيٛمرٝمؿواطمدة قمجٌق

ًميق درؾميٜم٤م  شمراي٦م  وميراد ُميـ  ي ا٤مقمي٦م اًمريل شمي١مُمر قمٚمٞمٝمي٤م  ُميػما  ٟمي٤م  ،ُم٤م بي٥م قمٚميٞمٝمؿ

اًمٞم٘مييلم ًمقضمييدٟم٤منؿ ًمٞمًييقا ُمًييٚمٛملم ٓ  ىمييق  ُميي١مُمٜملم ًمٞمًييقا ُمًييٚمٛملم يٕمٜمييل ُم ييؾ قمييغم 

ُميييع ذًميييؽ نيييؿ نييي١مٓء  ،ًمٞمًيييقا ؾمييي٤مًمٙملم قميييغم اإلؾمييي م  ٓ ُمييي٤م ؿمييي٤مء ا  وىمٚمٞميييؾ ُمييي٤م نيييؿ

الامقم٦م يرييدو     ي٘مٞمٛميقا دوًمي٦م اإلؾمي م ويرييدو     ب٤منيدوا اًمٙمٗمي٤مر واوٙمي٤مم 

 ٟمي٤م هبيذ  اعمٜم٤مؾمي٦ٌم  ذيمير  ،اًمذيـ فمٝمر ُمٜمٝمؿ اًمٙمٗمر اًمٍماح ًميٞمس نيذا  سميدا سم٤معمًيرٓم٤مع

وسمٕميييض  ظمقاٟمٜمييي٤م ييييذيمرو  نيييذا ُمٜميييل ضمٞميييدا وم٠مٟمييي٤م ُمٕمجييي٥م سمٙمٚمٛمييي٦م ىم٤منييي٤م رضميييؾ ضمييي٤منكم 

را ؾمييٚمٞمؿ اًمرٗمٙمييػم ونييل اًم٘مّمييٞمدة اعمٕمرووميي٦م ُٓمييرئ ٌف يييد  قمييغم اٟمييف يميي٤م  ُمٗمٙمييطمًمّميي٤م

 :اًم٘مٞمس
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  ؽى صسحسي دس رأى َّلللعرب دوكه

 

 

 

 ال حؼووا لؼقُصوو سوأ ؼوون  لكوو 

  ؼؾوول لووه ال تسؽووي عقـووك إكووا 

 

 ك سوا  ؾؽس أو كؿووت  ـعوذر 

ٟم يـ ٟم ي٤مو   ،نق  ٤مو  ُمٚمٙم٤مً  ،نذا اًمِمٓمر إظمػم ُمـ اًمٌٞم٧م نق اًمذي يٕمجٌٜمل 

ٞمٜم٤م    ٟمٛمٌم ذم اًمٓمرييؼ ذم طميدود اؾميرٓم٤مقمرٜم٤م وم٢مُمي٤م     ىم٤مُم٦م طمٙمؿ  ؾم ُمل يمٞمػ قمٚم

 ُميي٤م ووييع ىمٞمييقد ورشوط وقمييدد  ،ٟمّمييؾ  مم  ىم٤مُميي٦م اوٙمييؿ و ُميي٤م    ٟمٙمييق  ُمٕمييذوريـ

 ب٥م    يرقومر ومٝمذا يمٚمف رضب ذم طمديد سم٤مرد ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف .

ىمٚميييي٧م ىمٌييييؾ ىمٚمٞمييييؾ ٓ يًييييرٓمٞمٕمق  طمرييييك إُميييير سميييي٤معمٕمرو  شمٖمٞمييييػم إُميييير  ُمداظمٚميييي٦م:

ومٙمٞميييػ يرييييدو   ،وم٘مٚميييرؿ ٓ يًيييرٓمٞمٕمق  نيييذا ،سم٤مًمٞميييدسمييي٤معمٕمرو  واًمٜمٝميييل قميييـ اعمٜمٙمييير 

ُمـ نذا اعمٜمٓمٚمؼ ي٘مقًمق  ٟم ـ ًمٕمٛمؾ نذا اًمٌميء ٟمرييد    ٟم٘م٤مشميؾ ني١مٓء  ،الٝم٤مد نؿ

اوٙم٤مم اًمذيـ  ذا طم٤موًمٜمي٤م إُمير سمي٤معمٕمرو  واًمٜمٝميل قميـ اعمٜمٙمير رضسمقٟمي٤م و ي٤ميمٛمقا 

ٝمؿ  مم همػم ُم٤م  ٟمز  ا  ومػميدو     ييسمقا نيذا اوٙميؿ طمريك يقًميقا ُميـ  ٙميؿ سمٔميٜم

ُمـ  ٙمؿ سم٤م  طمرك يٌدؤوا سم٤مُٕمر سم٤معمٕمرو  واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ومٝميؾ ُميـ شمٗمّميٞمؾ 

 ذم نذا اًمٌمء .

 ذا يمٜم٧م ُمٕمٜم٤م سم٠م  إُمر سم٤معمٕمرو   نق  ُمـ الٝم٤مد ومٝمؾ ٟمج قا سم٤مُٕمر  اًمِمٞم :

 سم٤معمٕمرو  .

 ٓ ـمٌٕم٤م . ُمداظمٚم٦م:

 نؾ يٜمج قا سم٤ملٝم٤مد . اًمِمٞم :

 سم٤مًمر٠ميمٞمد ٓ . ُمداظمٚم٦م:

سمييقا يٕمٜمييل ُمييٜمٓم٘مٝمؿ اًمٕم٘مييؾ شمييٌٕمٝمؿ ُميي٤م ؾميي٤مقمدنؿ  مم ُمٕم٤مليي٦م صمييؿ ضمر !وميي٢مذ  اًمِمييٞم :

يٕمٜميييل  ٟمييي٤م  ىميييق   طمٞم٤مٟمييي٤م  ٟمييي٧م ُمييي   قمٜميييدح ُميييـ اًم٘ميييقة  ،اعمقويييقع سمٛم يييؾ نيييذا اعمٜمٓميييؼ

واًمٜمِم٤مط سمي٠م  شمروميع  ًيلم يمٞمٚميق قميغم فمٝميرح  و ييدح  مم رظمير  شمرييد    شمروميع ُم٤مري٦م 

  اًمٜمٝمييييقض واًمٜمِميييي٤مطٓ   انيييي ح وآهنييييزام وٟمرٞمجيييي٦م يمٞمٚمييييق نييييؾ نييييذا قم٘مييييؾ نييييؾ نييييذ  
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 .ٓ ؿمؽ    نذا ؾمٞمٙمق  قم٤مىم٦ٌم  ُمر  ظمنا ؟واًم٘مقة

 ىمييق  يمييؿ ؾمييٜم٦م ُم٣ميي قمييغم نيي١مٓء اًمييذيـ ضمرسمييقا ُمييٜمٓم٘مٝمؿ اعمٜم يير  قمييـ اًمٕم٘مييؾ 

 واًمنمع ذم ر  واطمد يمؿ ؾمٜم٦م ُم٣م قمٚمٞمٝم٤م سمام شم٘مدر ...يٕمٜمل ؾمٜم٦م ىمؾ اًمٕمدد إىمؾ .

 ُم٤م قمٜمدي قمٚمؿ سم٤مًمٕمدد طمرك  ىمدر . ُمداظمٚم٦م:

ٕ  إُمييييير  رييييي٤مج  مم اختييييي٤مذ  ،ـمٞمييييي٥م اعمٝميييييؿ اًمٔميييييقانر ٓ شمٌنمييييي سم يييييػم اًمِميييييٞم :

وسمييلم اعمٙمرييقب ُمييـ  ،ٓ نييذ  وٓ نييذ  ىمييد اختييذون٤م ،إؾميي٤ٌمب اًمنمييقمٞم٦م واًمٙمقٟمٞميي٦م

ىم٤مُميييي٧م ا٤مقميييي٤مت يم ييييػمة ذم خمرٚمييييػ اًمييييٌ د اإلؾميييي ُمٞم٦م وصميييي٤مروا ُم ييييؾ نييييذ   ،قمٜمقاٟمييييف

 طمٜملم سمؾ وٓ سم ٗمل طمٜملم . سم ٗملاًم قرات صمؿ رضمٕمقا 

طمد اإلظميقة ذنٌي٧م  مم  ٟمف شم ىمٞم٧م ُمع  رظمر قمٜمدنؿ ـمٞم٥م ذم اقمؽماض  ُمداظمٚم٦م:

اًمًييقيد ًمدراؾميي٦م اًمٙمٛمٌٞمييقشمر ويمٞمييػ اؾميير دام اعمٕم٤مُمييؾ وىمييد  ظمؼمشمييف سم٤معمٗم٤مؾمييد ويميي٤م  

ُميييع ومْميييٞمٚم٦م اًمِميييٞم   سميييق ُم٤مًميييؽ وم٠مظمؼمشميييف سم٤معمٗم٤مؾميييد وىمييي٤م  و ذنييي٥م ُميييـ ال٤مُمٕمييي٦م  مم 

وذم ٟمٗميس  ،وم٠مٟمي٧م ىمٚمي٧م ُمي٤م بيقز ًميؽ ذًميؽ ،اعمًجد و مم اًمٖمروم٦م اًمرل  ؾمٙمـ ومٞمٝمي٤م

ٝم٤مد وٓ يٛمٚمٙمق  طمرك  سمرة يّمٜمٕمق  يمٞميػ ىمٚم٧م نؿ يريدو  ال ٟمقن٧ماًمقىم٧م أ  

ونيؿ ي٘مقًميق  اًمِميٞم  ي٘ميق  ٓ بيقز اخليروج  ،إلظم٤مـم٦م رىمع صمٞم٤مهبؿ يّمٜمٕمقن٤م حمٚمٞم٤مً 

ويمييذًمؽ ي٘مييق   ،طمرييك ٟم ييرج ظميي٤مرج اًمييٌ د ٟمييرٕمٚمؿ طمرييك ٟمٕميير  يمٞمييػ ٟمّمييٜمع سم٠مٟمٗمًييٜم٤م

ذم الٝميي٤مد ويمييذا ي٘مقًمييقا ٓ ٟمٛمٚمييؽ ٟم ييـ إؾمييٚم ٦م ومٙمٞمييػ ٟمقومييؼ سمييلم ٟمًرِمييٝمد قمٜمييدُم٤م 

 ٟمٔمرنؿ ؟ ذماًمٜم٘مٞمْملم نذا 

 صيٌ ٧م نيذ  اًمٕم٘مٞميدة ُمٜمًيقظم٦م  ،يمق  اًمرؾميق  نيق اًم٘ميدوة ،ُم٤مذا ومٕمؾ اًمرؾمق -

ُم٤م اٟمرٍم قمغم ومي٤مرس واًميروم اًميذي يمي٤مٟمقا   ¢٤م  اعمًٚمٛملم اًمرؾمق   نُمـ  ذ قمٛمٚمٞم٤مً 

 ؿمييييٌف ُميييي٤م يٙمييييق  سم٠مُمريٙميييي٤م وروؾمييييٞم٤م ىمٌييييؾ اهنزاُمٝميييي٤م يميييي٤مٟمقا  يييي٤م اًمييييدوًمر٤م   ،نييييؿ يقُمئييييذ

قُمئيييذ صميييؿ ٟمِمييي٠مت اًمٓم٤مرٗمييي٦م اعمًيييٚمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛمرييي٤م  اعمًيييٞمٓمرا  قميييغم اًمٕمييي٤ممل اعمٕميييرو  ي

سم٤مًمًي ح اعمي٤مدي يم٠مؾمي٤مس  م   ¢ومٝمؾ ٟمٍمي اًمرؾميق    ،سم٘مٞم٤مدة اًمرؾمق   قمٚمٞمف اًمً م

نذا ٓ يٜم٤مذم اؾمرٕمام  اًمً ح اعم٤مدي ذم طمدود اإلُمٙم٤مٟمٞم٦م ًمٙمـ  ،اًمً ح اعمٕمٜمقي
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إصؾ اًمً ح اعمٕمٜميقي أ  نيؿ يٕمٙمًيق  اعمقويقع ي٘مقًميق  ُمي   يميام ٟم٘مٚمي٧م    

قز اًمذن٤مب  مم سم د اًمٙمٗمر ًمٞمرٕمٚمٛمقا ُم   اًمٕمٚمقم اًمرل شمًي٤مقمدنؿ اًمِمٞم  ي٘مق  ُم٤م ب

 ٓ يٕمٚمٛميييق  سمييي٠م   ،عمييي٤مذا ي٘ميييق  اًمِميييٞم  نيييذا ،نيييذا ُمٗمٝميييقم ا٤مُمييي٤م ،ًم ؾميييرٕمداد اعمييي٤مدي

اًمنمييييع ٓ يريييييد سم٤معمًييييٚمٛملم    يقرـمييييقا  ٟمٗمًييييٝمؿ ذم ُمٗم٤مؾمييييد ظمٚم٘مٞميييي٦م ورسمييييام ُمٗم٤مؾمييييد 

ح سمٕمض اًمدقم٤مة  ذ  نؿ يريدو  يمام يٍم ،قم٘مدي٦م وومٙمري٦م نؿ يٕمٚمٛمق  نذ  او٘مٞم٘م٦م

 ي ًمٜمٙميييق  ٟم يييـ  ،اإلؾمييي ُمٞملم اًمٞميييقم    اًمٖم٤ميييي٦م     ٘م٘ميييقا    اًمٖم٤ميييي٦م شميييؼمر اًمقؾميييٞمٚم٦م

و ٟمي٤م ذم   ،ٓ نيذا ُميش وارد ، ىمقي٤مء ُم٤مدة ب٥م    ٟمٙمق  يمي٤مٕورسمٞملم اؾميرٕمدادا ُم٤مديي٤م

اقمر٘ميي٤مدي ٓ يٛمٙمييـ ًمٚمٛمًييٚمٛملم وًمٚمدوًميي٦م اإلؾميي ُمٞم٦م طمٞمييٜمام شم٘مييقم ىم٤مرٛمرٝميي٤م وٟمرضمييق    

اًمدوًمي٦م ُميـ طمٞمي٨م آؾميرٕمدادات اعم٤مديي٦م   ٙميـ    شمٙميق  نيذٓ يٛم ،يٙمق  ذًمؽ ىمريٌي٤م

يم٤مًمٙمٗمييييي٤مر ٕ  اًمٙمٗمييييي٤مر ُمرٗمرهميييييق  نيييييذا ال٤مٟمييييي٥م ُميييييـ آؾميييييرٕمداد اعمييييي٤مدي سم ييييي   

ًمٞمًييييييقا ُمرٗمييييييرهملم ًم ؾمييييييرٕمداد اعميييييي٤مدي سمييييييؾ نييييييؿ  طمٙم٤مُميييييي٤ًم وحمٙمييييييقُملم اعمًييييييٚمٛملم 

ومٚميييذًمؽ نييي١مٓء اعمِمييي٤مر  ،ُمرقضمٝميييق  ًم ؾميييرٕمداد اعمٕمٜميييقي ىمٌيييؾ آؾميييرٕمداد اعمييي٤مدي

اًمدقم٤مة يرييدو     ي٠مظميذوا ؾميٜمـ اًمٞمٝميقد ؾميٜمـ اًمٙمٗمي٤مر ونيذا ـمٌٕمي٤م ٓ   ًمٞمٝمؿ ُمـ سمٕمض

قَ  ﴿بقز ٕ  اًمٙمٗم٤مر دُمٖمٝمؿ ا  قمز وضمؾ وـمٌٕمٝمؿ سم٘مقًمف ذم اًم٘مرر  اًمٙمريؿ  َيْٕمَٚمٛمُي

٤مومُِٚمق َ  ْؿ همَي َرِة نُي
ـِ أظمِي ْؿ قمَي ْٟمٞم٤َم َونُي ـَ اْوَٞم٤َمِة اًميدُّ اعمًيٚمٛمق  بي٥م  [7]الدروم ﴾فَم٤مِنًرا ُِم

س ا٤مُميييي٤م  ٓ ُميييي٤م ؿميييي٤مء ا  سم٘مييييدر شمٓمٌٞمييييؼ ىمقًمييييف شمٕميييي٤ممم    يٙمييييق  ووييييٕمٝمؿ قمييييغم اًمٕمٙميييي

ىميقة ُم٤مديي٦م ًمٙميـ اًم٘ميقة إؾم٤مؾميٞم٦م نيل اعمٕمٜمقيي٦م  ﴾و قمدوا نؿ ُم٤م اؾمرٓمٕمرؿ ُمـ ىمقة﴿

وًمذًمؽ ومٝمذا اإليراد اًمذي ٟم٘مٚمرف قميـ الامقمي٦م  يْمي٤م ييدًمٜم٤م قميغم اٟم يراومٝمؿ  ،اإليامٟمٞم٦م

   ييدظمٚمـ ومٜم ـ  ذا ىمٚمٜمي٤م ُمي   ٓ بيقز ًمٚمٛمًيٚمامت  ،اًمٗم٘مف اإلؾم ُمل اًمّم ٞم  ـقم

ؾميٞم٘م٤م   ،٦م ٕ  نٜم٤مح ومًي٤مد ذم شمٕميريض ًمٚمٌٜمي٤مت وًمٚمِمي٤ٌمب ًمٚمٗمرٜمي٦مٓمال٤مُمٕم٤مت اعم رٚم

ٟم٘مق  ذم سمٕمض  ،نذا ي٘م٤م  ومٕم  ،ًمٜم٤م ُمـ  يـ ٟم٠ميت سم٤معمٛمرو٤مت واًمٓمٌٞم٤ٌمت  مم رظمر 

ًمِميييي٤ٌمب اعمًييييٚمؿ اوٓ  ءذم اوييييل ٓىمٓميييي٦م ًمييييٞمس يمييييؾ اًمٜمًيييي٤م ؾميييي٤مىمٓم٦م،إُم يييي٤م  ًمٙمييييؾ 

ٜمييييد  اؾمييييرٕمداد ًمرٓمٌٞمييييؼ إطمٙميييي٤مم واعمًييييٚمامت ًمييييٞمس يمييييؾ ومييييرد ُمييييـ إومييييراد نيييي١مٓء قم

  ذًمييؽ اًمِميي ص اًمييذي شمٙمٚمييؿ   وميي٢مذا ىميي٤م  ىم٤مرييؾ يمييام ؾمييٛمٕمرؿ رٟمٗميي٤مً  ،اًمنمييقمٞم٦م سمٙم٤مُمٚمٝميي٤م
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ًمٕميـ ا  ريميؾ اًمرسمي٤م وُمقيمٚميف   ¢...وؾم٠م  قمـ اًمرسم٤م وُم٤م اًمرسم٤م  ذا ىمٚمٜم٤م ىم٤م  رؾمق  ا   

نييذا  ،يًييرجٞمٌق  نييذا إُميير  ٓ اًم٘مٚمٞمييؾ ُمييٜمٝمؿ ،ويم٤مشمٌييف وؿميي٤منديف نييؾ يمييؾ اعمًييٚمٛملم

ف ٟمييص رصييي  ًمٕمييـ ا  ريمييؾ اًمرسميي٤م وُمقيمٚمييف وًمييٞمس نٜميي٤مح ٟمييص رصييي  يٗمٝمٛمييف ٕٟمييف ومٞميي

قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس يمام يٗمٝمٛمق  نذا اًمٜمص اًمٍمي  اعمرٕمٚمؼ سم٤مًمرسم٤م ًمٞمس نٜم٤مح ٟمص رصيي  

ُميـ اًمٕمٚمييقم اًمٙمٗم٤مرٞميي٦م  وسم ٤مصي٦م  ذا يميي٤م  ُميي١موٓ ًمر ّميٞمؾ قمٚمييؿ ،ذم  يريؿ آظميير ط

 ،اوٙمؿ اًمنمقملٞم ْمٕمقا نذا ؾموم٢مذ   ٟم٤م ٓ  شمّمقر    يمؾ اعمًٚمٛملم واعمًٚمامت 

 ذ  وضميييقد ـمٌٞمٌييي٤مت نيييذا يمٛم ييي٤م  ؾميييٞمر ٘مؼ سم٘مٞمييي٤مم إوميييراد اعمٜم يييروملم ُميييش رضوري 

بقز نذا اعمٜم ر  ىمد يّم٤مب يم   و ضمزءا ذم رشومف ذم ٟمٙمق  يمٌش اًمٗمداء، ٟم ـ 

قمروف وُمع ذًمؽ ؾمرٙمق  سم٤مًمٜمٝم٤مي٦م ؾمرٙمق  ـمٌٞم٦ٌم وشمٕم٤مًم٩م اًمٜم٤ًمء اعمًيٚمامت سميد  ُمي٤م 

ٓ شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م واًمِمٌٝم٦م اًميرل  ًم٘مٞمرٝم٤م رٟمٗمي٤م  ذ  اًمٖم٤مي٦م  ،يٕم٤ملٝمـ اًمٓمٌٞم٥م ُمـ اًمرضم٤م 

 شمٜمٓمٚمؼ ُمـ نذ  اًم٘م٤مقمدة اًمٞمٝمقدي٦م .

اًمًييٗمر نييق ىمٞميي٤مس  ُميي٤مرة الامقميي٤مت قمييغم  ُميي٤مرة ي٘مييق  اؾمييردٓ  ىمٞميي٤مس  ُمداظمٚميي٦م:

اًمًيييٗمر ي٘ميييق   ُمييي٤مرة ومٞم٘ميييق  اًمٌ ييي٨م أ  نيييق ُمييي٤م اًمٕمٚمييي٦م ذم  ٦ماعمِميييؽميمصييي ٞم  ًمٚمٕمٚمييي٦م 

 اوؼ    اًمٕمٚم٦م صم٤مسمر٦م سم٤مًمٜمص ذم ٟمٗمس اودي٨م وًمٙمٜمف .

 اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اودي٨م . نل اًمٕمٚم٦مُم٤م  اًمِمٞم :

 اًمٕمٚم٦م نل ذم هن٤مي٦م اًمٌ ٨م .... ُمداظمٚم٦م:

  ؾم٠مًمؽ ُم٤م نل اًمٕمٚم٦م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اودي٨م ذم دقمقا  . اًمِمٞم :

 ذم دقمقا  نق    اًمٕمدد وًمٞمس اًمًٗمر . ُمداظمٚم٦م:

 ىمؾ زم  يـ اًمٕمٚم٦م ذم اودي٨م . اًمِمٞم :

 هب٤م أ  . ذا يمٜمرؿ صم صم٦م ذم ؾمٗمر ؾمٞم٠ميت  ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م  قمر٘مد . اًمِمٞم :

ي٘مق  سمؾ ًمرٕمدد إوص٤م  اعمؽمشم٥م قمٚمٞمٝمي٤م اوٙميؿ ذم اويدي٨م ومٞمجي٥م  ُمداظمٚم٦م:
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ي٘ميييق      ىميييؾ قميييدد دمييي٥م ومٞميييف اعمييي١مصمر ذم اوٙميييؿ،  دييييد  ي نيييذ  إوصييي٤م  نيييق 

اإلُميي٤مرة نييق صم صميي٦م وييدي٨م  ن ذر وطمييدي٨م  ؾميي٤مُم٦م اسمييـ زيييد ًمرضمييؾ    يٙمييق   ُمييػما 

ٟمٗمًييف اعمييذيمقر ذم طمييدي٨م  ُميي٤مرة اًمًييٗمر ومٞم٘مييق   قمييغم رضمٚمييلم ونييذا اًمٕمييدد ي٘مييق  نييق

 شمٜم٘مٞم  اعمٜم٤مط.نذ   ُم٤مرة ُمرٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٕمدد ٓ سم٤مًمًٗمر ونذا نق 

 .؟يمٞمػ نذا ُم٤م ٟمص اودي٨م  اًمِمٞم :

 ٟمص اودي٨م  ذا يمٜمرؿ صم صم٦م ذم ؾمٗمر . ُمداظمٚم٦م:

اًمّمييقاب    ي٘ميي٤م  سم٤مًمٕمييدد واًمًييٗمر وميي٢مذا  ،ذم ؾمييٗمر يمٞمييػ ُمرٕمٚمييؼ ذم اًمٕمييدد اًمِمييٞم :

 ٟمرٗمك اوٙمؿ سمٛمٕمٜمك  ذا يمٜمرؿ صم صم٦م نؾ ب٥م  ذا يم٤مٟمقا اصمٜملم .اٟمرٗمك  طمد اًمٕمٚمرلم ا

 ٓ . ُمداظمٚم٦م:

 ٓ  ذا يم٤مٟمقا صم صم٦م ومل يٙمقٟمقا ذم ؾمٗمر نؾ ب٥م . اًمِمٞم :

 ٓ . ُمداظمٚم٦م:

وميييي٢مذ  يميييي م سم٤مـمييييؾ نييييذا ذم اوييييدي٨م قمٚمريييي٤م   ذا وضمييييدشم٤م وضمييييدت وضمييييد  اًمِمييييٞم :

اًمٕمٚمي٦م نٜمي٤م اًمٕميدد  ،وقميدُم٤مً    اًمٗم٘مٝم٤مء اوٙمؿ ييدور ُميع اًمٕمٚمي٦م وضميقداً قاعمٕمٚمق  يمام ي٘م

 واًمًٗمر وم٢مذا اٟمرٗمك  طمد اًمٕمٚمرلم اٟمرٗمك اعمٕمٚمق  ونق اوٙمؿ.

 ورهمؿ  ٟمف ي٘مر يًٛمٞمف طمدي٨م  ُم٤مرة اًمًٗمر . ُمداظمٚم٦م:

سمييس ٓ يٗمييقشمٜمل     ًمٗميي٧م ٟمٔمييرح    اوييدي٨م اًمييذي  ،نييذا نييق ؾمييٌ ٤م  ا  اًمِمييٞم :

وميٞمام  شمٚمقشمف ذم  و  الٚم٦ًم سمٚمٗمظ ومٞمف شمٗمّمٞمؾ وريمٜمقا  ًمٞميف ٕهنيؿ وضميدوا ومٞميف ارشمٞم٤مطمي٤مً 

 ئمٜمق   ٟمف ي١ميد دقمقانؿ اىمر  أ  ٟمص اودي٨م اًم ٤مين .

قمٚميييٞمٝمؿ  واُميييـ إرض  ٓ  ُمييير ومييي ةي٘ميييق  ٓ  يييؾ ًم  صمييي٦م يٙمقٟميييق  ذم  ُمداظمٚمييي٦م:

  طمدنؿ .

نيييذا اويييدي٨م  وٓ يميييام  ،ُميييـ إرض ومييي ةٓ  يييؾ ًم  صمييي٦م يٙمقٟميييق  ذم  اًمِميييٞم :
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ىمٚمي٧م ًميؽ رٟمٗمي٤م    نق ًمق صي  ًمٙمي٤م  دًميٞم  عمي٤م  وصم٤مٟمٞم٤مً  ،ىمٚم٧م ذم  و  الٚم٦ًم ٓ يّم 

ا٤مقميي٦م  ذا يميي٤مٟمقا ذم اًمٕمييراء يٕمٞمِمييق  ًمييٞمس قمٚمييٞمٝمؿ طميي٤ميمؿ ومٝميي١مٓء ًمٞمٜمٔمٛمييقا  قاُمييـ يميي٤مٟم

اوٙمييؿ يميي٤م  ُميي٤مذا ُمٓميي٤مع  نُمروا  طمييدنؿ يمييام ىمٚميي٧م سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ١ٕم ُمييقرنؿ قمٚمييٞمٝمؿ    ييي

ذم ىمقُمف ومٙم٤مٟمقا ي٘مٌٚمق  طمٙمٛمف نذا اودي٨م نذا حمٚميف وميٞمام ًميق يمي٤م  صي ٞم ٤م ًمٙميـ 

ّميي ٞم  سميي٤مًمٚمٗمظ إو   ذا يمٜمييرؿ صم صميي٦م ذم ؾمييٗمر  ٟمييام اًم ،نييذا اوييدي٨م ًمييٞمس صيي ٞم ٤مً 

ومٝمييذا ذم اًمقاىمييع ًمييف ىمّميي٦م ُمٕمييل  ، ُميي٤م اوييدي٨م اًم يي٤مين سمٚمٗمييظ ٓ  ييؾ ،وميي٠مُمروا  طمييديمؿ

وُمييع ا٤مقميي٦م طمييزب اًمر رييير سمّمييقرة ظم٤مصييي٦م ٓ  ييؾ ًم  صميي٦م سمٚمٗمييظ ٓ  ييؾ نييذا ًميييف 

ن١مٓء سم  ؿميؽ يميٌٕمض  ،ىمّم٦م رسمام يٕمٚمؿ او٤مرضو  ؿمٞمئ٤م ُمـ  ومٙم٤مر طمزب اًمر رير

ظمره نؿ  ُمػم وب٥م  ـم٤مقمرف ذم يمؾ ُمي٤م ي٘مقًميف  مم درضمي٦م  ٟميف ًميق  ُمير الامقم٤مت إ

ًمٚم ييدي٨م اعمٕمييرو  ٓ ـم٤مقميي٦م  إُمييػم سم ٙمييؿ خميي٤مًمػ ًمٚمنمييع ومٞمجيي٥م  ـم٤مقمرييف ظم وميي٤مً 

ًمٙميـ ٓ سميد ُميـ ذيمير اخل صي٦م قمٜمٝمي٤م عمي٤م  ،ىمّمي٦م ـمقيٚمي٦م ،عم ٚمقن ذم ُمٕمّميٞم٦م اخلي٤مًمؼ

  ُميرة يرّميؾ ومٞمٝم٤م ُمـ قمؼمة ووم٤مردة يمٜم٧م ذم ديم٤مين ذم دُمِمؼ طمٞميٜمام ر  اني٤مشمػ ٕو

ن  طمد رؤوس طمزب اًمر رير ُمـ دُمِمؼ ي٠ًمًمٜمل قمـ نذا اويدي٨م يقُمئيذ مل يٙميـ 

قمٜميييدي دراؾمييي٦م ظم٤مصييي٦م طميييق  نيييذا اويييدي٨م  ضمٌريييف  ٟمييي٤م وا  ُمييي٤م  دري ُمييي٤م طمييي٤م  نيييذا 

ًمٙميـ ؾم٠مدرؾميف  ،ونق ذم ؾميٜمـ  ن داود وهميػم  ،اودي٨م اعمٕمرو  اودي٨م إو 

 سم٠م  ذم  ؾمٜم٤مد  رضم  ُمٕمروومي٤م    ؿم٤مء ا  سمٕمد  ي٤مم اشمّمؾ ن ودرؾم٧م اودي٨م ومرٌلم

سم٤مًمْمٕمػ قمٜمد قمٚمامء اودي٨م ونق ُمـ  وم٤مويؾ اًمٕمٚميامء اعمٍمييلم واًم٘مْمي٤مة واؾميٛمف 

وم٠مضمٌرف سم٠م  اودي٨م هبذا اًمٚمٗمظ  ،نذا اًمرضمؾ نق شمٗمرد هبذا اًمٜمصنٞمٕم٦م قمٌد ا  اسمـ 

ويييٕمٞمػ ًمٙمٜميييل اؾميييرٖمرسم٧م ٕو  ُميييرة ؾمييي١ما  طميييزن  رييييري ًمِمييي ص نيييؿ يٕمٚمٛميييق  

ٞمٝمؿ وسمٞمي٤م   هنيؿ ُمٜم روميق  قميـ اًمٙمري٤مب واًمًيٜم٦م ذم يم يػم  ٟمٜمل  يمٜمي٧م ُمٜمرّمي٤ٌم ًمٚميرد قمٚمي

ررييييٞمس طمييييزب  :ومٌييييد ت  سم يييي٨م قمييييـ اًمًيييي٥ٌم ومرٌييييلم زم ُميييي٤م ييييي٠ميت ،ويييي٤م يييييذنٌق   ًمٞمييييف

اًمر رير اًمذي نق شم٘مل اًمديـ اًمٜمٌٝم٤مين رمحف ا  اٟمر٘مؾ  مم قمٗميق ا     ؿمي٤مء ا  قم٘ميد 

ٛمييق  ضمٚمًيي٦م ُمييع  صيي ٤مسمف ـمٌٕميي٤م ُمييع جمٚمييس ؿمييقرا   رادوا    يٜمنمييوا ٟمنميية ويمييام شمٕمٚم

نيييؿ رصاطمييي٦م ذم خم٤مًمٗمييي٦م ءُميييـ قمييي٤مدوؿ  هنيييؿ يِميييرٖمٚمق  سمييي٠مُمقر ؾمٞم٤مؾميييٞم٦م ويٕمٚمٜميييق  ررا
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دار اودي٨م طمق  ٟمنمة ُمـ نذا اًم٘مٌٞميؾ وم يدث  ،سمٕمض اوٙم٤مم ذم سمٕمض ىمراراوؿ

اًمِمييٞم  اًمييررٞمس ر ه ٟمنميي نييذ  اًمرؾميي٤مًم٦م قمييغم اًمييرهمؿ ويي٤م ومٞمٝميي٤م  ،ظميي   ذم اعمجٚمييس

ومي٤مخل    ، نذ  اًمرؾم٤مًم٦مالامقم٦م ىم٤مًمقا ٓ أ  اعمّمٚم ٦م ٓ شمًٛم  ًمٜمنم ،ُمـ ىمًقة

وم٤مطمر٩م قمٚمٞمٝمؿ سمام يم٤م  ـمٌٕمٝمؿ قمٚمٞميف  ٟميف بي٥م  ـم٤مقمي٦م  ،سملم اًمررٞمس وسملم اعمرؤوؾملم

 ،ل    نذ  اًمٜمنمة ب٥م    شمٜمنم ومٜم٤مىمِمق  سمٛمٜمٓم٘مف نيقيإُمػم نذا ر يٙمؿ ًمٙمـ  ٟم٤م ر 

ُمروا  طمدنؿ اويدي٨م إو  وي٘مقًميقا نيؿ ١مىم٤مًمقا ًمف  ٟم٧م شم٘مق  وشمًرد  سم دي٨م ومٚمٞم

طمزب اًمر رير نٙمذا ي٘مق  إُمر ٓ يٗمٞمد اًمقضمقب ٓ سمد  ،اًمقضمقب    إُمر ٓ يٗمٞمد

وم٘ميي٤م  نييؿ اًم٘مريٜميي٦م اوييدي٨م اًم يي٤مين طمٞميي٨م رصح وىميي٤م  ٓ  ،ُمييـ    يٙمييق  نٜميي٤مح ىمريٜميي٦م

وىمي٤مًمقا ٟم يـ ُمي٤م ٟمٕمير  نيذا  ، صي ٤مسمف ٧َم هُبِي  ، ذ  طمرام  قمٚمٞمٙمؿ    ختي٤مًمٗمقين ، ؾ

ٕمؽموميييق  سمييي٠م  اويييدي٨م وم٘مييي٤مًمقا ذم  ٟمٗمًيييٝمؿ ٟمرضميييع  مم قمٚميييؿ اويييدي٨م رهميييؿ  ٟميييقومٝمؿ ي

وم٤مشمّميؾ نيذا اًميذي  رشت  ًمٞميف رٟمٗمي٤م ومٚميام  قمٓمٞمريف اليقاب سمي٠م   ،إًم٤ٌمين نيق اعمرضميع

نذا اودي٨م ٓ يّم  ًمٙمـ اًم٘م٤مقمدة يي٤م ا٤مقمي٦م شمٙمٗميٞمٙمؿ إصيؾ ذم إُمير اًمقضميقب 

ومٙميييي٤م  نييييذا اوييييدي٨م وصمٌييييقت  ،نييييذا نييييق ر ي اٝمييييقر قمٚمييييامء إصييييق  ،٦مٜمييي ٓ ًم٘مري

 فعم ٤مًمٗميييي٦م  ُمييييػمنؿ ٕٟمييييف ومٞميييياًمْمييييٕمػ قمٜمييييدنؿ ومٞمييييف ؾميييي٥ٌم عم ٤مًمٗميييي٦م  ُمييييػمنؿ ؾميييي٥ٌم 

وأظمييرو  ىميي٤مًمقا ُميي٤م دام  ٟمييف ٓ يّميي   ؾمييٜم٤مد   ،إُمػم شمِميي٨ٌم سمييف،اًمرٍمييي  سميي   ييؾ

ومييي٢مذ  ًميييٞمس قمٚمٞمٜمييي٤م سم٤مًمقاضمييي٥م    ٟمٓمٞمٕميييؽ نيييذا يًييير ٥م ويًيييـ  ُمييي٤م  ٟميييف واضمييي٥م وُميييـ 

يقُمئييذ صيي٤مر ومرىميي٦م سمييلم  نييؾ اعمجٚمييس ومٌٕمْمييٝمؿ سم٘مييل ُمييع اًمِمييٞم  رمحييف ا  وسمٕمْمييٝمؿ 

   ييييدظمؾ ُمٕمريمييي٦م ويٜمّمييي٥م ٟمٗمًيييف ظمييي   قمٚميييامء وم٤مًمِمييي٤مند اًميييذي يرييييد  ،ومّميييٚمقا قمٜميييف

وي٘مق  ٟم ـ ا٤مقم٦م الٝمي٤مد ويي٠مشمق  سمٛم يؾ نيذ   ،اعمًٚمٛملم ىم٤مـم٦ٌم ذم يمؾ سم د اًمدٟمٞم٤م

دًمٞمييؾ صيي ٞم  ووم٘مييف رضمييٞم  نييذا وا  ُمٜمرٝمييك اخلٓميير ُمييـ  ٤مإومٙميي٤مر اًمرييل ٓ يييد  قمٚمٞمٝميي

يمٛم يييؾ  ،اًمٜم٤مطمٞميي٦م اًمٜمٗمًييٞم٦م اًمرييل يٛمٙمييـ آؾميييردٓ  قمٚمٞمٝميي٤م سمييٌٕمض اًمٜمّمييقص اًمنمييقمٞم٦م

و قمج٤مب  ،ونقه ُمرٌع ،ؿم  ُمٓم٤مع :صم ث ُمٝمٚمٙم٤مت» :ٞمف اًمّم ة واًمً م ىمقًمف  قمٚم

 ٟمييي٤م  ٟمّمييي  نيييذ  الامقمييي٦م وهمػمنييي٤م  ٓ يٜمٗميييردوا سمر٠موييييؾ طميييدي٨م  ،«يميييؾ ذي ر ي سمر ييييف

وسمرٗمًييػم  طمرييك يًيي٠مًمقا  نييؾ اًمٕمٚمييؿ اًمييذيـ يِمييٝمد نييؿ اًمٕمٚمييامء  هنييؿ ُمييـ  نييؾ اًمٕمٚمييؿ 
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وا  م  سمق  قمٜميل هبيذا ؤاًم٘مرا  اًمٙمريؿ و ٓ ىمد ظم٤مًمٗمق  ؿم٤موطملم ذاح يٓمٌ٘مق  ٟمّم٤م ذم 

يْمِر  ِْ  يُمٜمُْرْؿ ٓ شَمْٕمَٚمُٛمق َ ﴿اًمٜمص ىمق  ا  قمز وضمؾ   .[87]النح: ﴾.. وَم٤مؾْم٠َمًُمقا َ ْنَؾ اًمذ 

 ٟم٤م  قمر٘مد    اًمذيـ  و اًمذي  ًمػ ذًمؽ اًمٙمر٤مب  قمر٘مد و ٟم٤م ٓ  قمرومف ؿم ّمٞم٤م وٓ 

امء  قمييير  ُم٘مدرشميييف ذم اًمٕمٚميييؿ  يْمييي٤م  ٟميييف ٓ يٕمر٘ميييد ذم ىميييرارة ٟمٗمًيييف  ٟميييف صييي٤مر ُميييـ اًمٕمٚمييي

ذ قمٚمٞميف    يٓمٌيؼ ئياًمذيـ يّم  نؿ آضمرٝم٤مد ذم ومٝميؿ ٟمّميقص اًمٙمري٤مب واًمًيٜم٦م وطمٞمٜم

ق َ ﴿ أي٦م اعمذيمقرة رٟمٗم٤م يْمِر  ِْ  يُمٜمْيُرْؿ ٓ شَمْٕمَٚمٛمُي َؾ اًميذ  ٠َمًُمقا َ نْي نيذا  [87]النحد: ﴾... وَم٤مؾمْي

 ُم٤م قمٜمدي سم٤مًمٜم٦ًٌم نذا اودي٨م .

اًمِم٤ٌمب قمٜميدُم٤م نق قمغم ىمقًمؽ ومنوا  نؾ اًمذيمر ي٠ميت سمِمٌٝم٤مت ن١مٓء  ُمداظمٚم٦م:

ًمٚمِميٞم  إًمٌي٤مين  و اًمِميٞم  قمٌيد اًمٕمزييز وهميػم  ومٞم٘مقًميق  نيؿ  ٟمرضميعيًٛمٕمق  ي٘مقًمق  

  اًمِمييٞم  إًمٌيي٤مين  و اًمِمييٞم  قمٌييد اًمٕمزيييز نييؿ ومٝمييؿ ذم اًمٗم٘مييف واوييدي٨م واعمًيي٤مرؾ  

نيييؿ ذم  نيييذ   ُمييي٤م اعمًييي٤مرؾ الٝم٤مديييي٦م واًم٘مر٤مًمٞمييي٦م  رييي٤مج  مم ظميييؼمة ويميييذا ومر٘مقدٟمييي٤م ُميييـ

 ُمقر .نؿ يٕمرومق  نذ  إ الٌٝم٦م وُمـ

صييي ٞم     إًمٌييي٤مين وٓ اسميييـ سمييي٤مز وٓ هميييػم  يٛمٙميييـ ُمييي٤م يٕمروميييقا  ٛمٚميييقا  اًمِميييٞم :

 ؾُمييـ شمًييقينييذا  ،ُميي٤م ُمٕمٜمييك اًمٙميي م نييذا ؟!اًمًيي ح ًمٙمييـ ٓ يٕمرومييق   طمٙميي٤مم الٝميي٤مد

 ٞمٜمٝمؿ ًمٗمر٤موانؿ اعم ٤مًمٗم٦م ًمٚمٙمر٤مب واًمًٜم٦م ُم٤مذا ىمٚم٧م .ياًمِمٞمٓم٤م  نؿ وشمز

 واًمِميييٞم  اسميييـ سمييي٤مز ُمييي٤م   اًمِميييٞم  إًمٌييي٤مين ي٘مقًميييق  ُميييـ شمييي٠مويٚمٝمؿ ي٘مقًميييق   ُمداظمٚمييي٦م:

 قمٚمٛمقا وم٘مف اًمقاىمع ٟم ـ قمغم إرض اوٞم٦م اًمِمٞم  إًم٤ٌمين .

ؾمٜم٘مق  ًمٙمؿ  ،ن٤مشمقا ٟمِمق  ،ون٤مشمقا طمٙمٛمف رشقم٤مً  ،ـمٞم٥م ن٤مشمقا وم٘مف واىمع اًمِمٞم :

ظمذ ُمـ يمر٤مب ا  ١م ٟمرؿ  قمر  سم٤مًمقاىمع ًمٙمـ نذا اًمقاىمع ٓ يٕمٓمٞمٙمؿ اوٙمؿ اوٙمؿ ي

إؾميئٚم٦م طمٞميٜمام شميرد  ،ة قمجٞمٌي٦م ضميداً وؾمٌ ٤م  ا  نذ  ُمٙمي٤مسمر ،وُمـ طمدي٨م رؾمق  ا 

نييييؾ يٕمٚمييييؿ  ، مم قمٚمييييامء اعمًييييٚمٛملم ُمييييـ يمييييؾ سميييي د اًمييييدٟمٞم٤م شميييي٠ميت قمييييـ ُمًيييي٠مًم٦م وىمٕميييي٧م

 ،ًمٙمـ اعمًرٗمرل يّمػ نذ  اعم٠ًمًم٦م يميام وىمٕمي٧م ،اعمًرٗمرك نذ  اعم٤ًمًم٦م ٓ يٕمرومٝم٤م

ٕٟميف يٕمٚميؿ    اًمٕمي٤ممل قميغم  ،عم٤مذا ٓ ي٠مظميذ اوٙميؿ نيق ُميـ نيذا اًمقاىميع ويًي٠م  اًمٕمي٤ممل
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ومٛميـ اًمٕمجٞمي٥م     ،ٓ يٕمر  نذا اًمقاىمع ًمٙمٜمف يٕمر  طمٙمؿ نذا اًمقاىمعاًمرهمؿ ُمـ  ٟمف 

 ،يؼمر ومر٤موانؿ اًم٘م٤مرٛم٦م قمغم الٝمؾ سم٤مًمٙمر٤مب واًمًيٜم٦م سمي٠مهنؿ  قمير  ُميـ ومي   سمي٤مًمقاىمع

ًمٙميـ نيذ  اعمٕمرومي٦م ٓ شمٕمٓميٞمٙمؿ طمٙميؿ نيذا  ،سم٤مرح ا  ًمٙميؿ ذم ُمٕميرومرٙمؿ هبيذا اًمقاىميع

 ي ُم٠ًمًم٦م  ،اًم٘مرا  اًمٙمريؿاًمقاىمع وم  سمد ًمٙمؿ ُمـ    شم٠ًمًمقا  نؾ اًمذيمر يمام نق ٟمص 

٠ًم  قمٜمٝمي٤م اًمٕمي٤ممل ًميٞمس ُميـ اًمييوري    يٙميق  قمي٤مر  هبي٤م يمقاىميع نيذا  ُمير ـمٌٞمٕميل يُ 

ضمييدا نييذا او٘مٞم٘ميي٦م    نييذ  اًمٙمٚمٛميي٦م وطمييدن٤م شمٙمٗمييل ًمٌٞميي٤م     نيي١مٓء اًمٜميي٤مس ُمٖمييرر هبييؿ 

ي٤م  ظمل  ،يٕمٜمل يؼمرو  اٟم راوم٤موؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٠مهنؿ يٕمرومق  اًمقاىمع  يم ر ُمـ  نؾ اًمٕمٚمؿ

ُمِمٙمٚم٦م ونل ٓ شمٕمد وٓ  َم نق  قمر  هب٤م ُمـ اعمًيرٗمرك ُميـ يمؾ ُمـ وىمٕم٧م ًمف 

وًمييييذًمؽ ٟم ييييـ  ،ًمٙمييييـ نييييق ٓ يًييييرٓمٞمع    يٕمٓمييييل اوٙمييييؿ  ٓ سمًيييي١ما  اًمٕميييي٤ممل ،اًمٕميييي٤ممل

أ  ىم٤مُم٧م ا٤مقمي٦م الٝمي٤مد ُمي٤مذا  ،ٟمًرد  سم٤مٔي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م قمٚمٞمٝمؿ    ي٠ًمًمقا  نؾ اًمٕمٚمؿ

ؿ نييييذا ُميييي٤م يٕميييير  اًمٕمٚمييييامء واًمٗم٘مٝميييي٤مء طمٙميييي ،ـمٞميييي٥م ،شمريييييد شمريييييد    دم٤منييييد ذم ؾمييييٌٞمؾ

ونيييييؾ بييييي٥م    شم٘ميييييدم سميييييلم يدييييييف  ،ونيييييؾ نيييييق ُمًيييييرٓم٤مع  و هميييييػم ُمًيييييرٓم٤مع ،الٝمييييي٤مد

ؾميٌ ٤م   ،آؾمرٕمدادات اًمرل  رشٟم٤م  ًمٞمٝم٤م رٟمٗمي٤م وسم ٤مصي٦م ُمٜمٝمي٤م آؾميرٕمدادات اعمٕمٜمقيي٦م

 .؟سم٘مل قمٜمدح يشء ي٤م  ظمل ،ومرـ يم٘مٓمع اًمٚمٞمؾ اعمٔمٚمؿ ،ا  اعمًرٕم٤م  ،ا 

ذيمرت ًمٙميؿ  ،ِمٞم  قمكمًمٚمنق ُم ٤م  يٌلم ضمٝمٚمٝمؿ وقمدم وم٘مٝمٝمؿ، وذيمرشمف  ُمداظمٚم٦م:

ُمييـ اوييدي٨م  ٟمييف نييق  ييرم يٕمٜمييل شمٕمييدد الامقميي٤مت ذم الٝميي٤مد و ٚمٝميي٤م ذم ظميي٤مرج 

 الٝم٤مد وي١ميد الٝم٤مد إومٖم٤مين ُمع شمٕمدد اإلُم٤مرات نٜم٤مح.

 ـمٞم٥م عم٤مذا مل ب٤مند ُمع إومٖم٤م  عم٤مذا مل ب٤مند . اًمِمٞم :

 ًمٗمييف ذم  يٌييدو    ُم١مًمييػ اًمٙمريي٤مب نييق نٜميي٤محنييق ؿمييٞم ٜم٤م قمييكم اوٚمٌييل:  ُمداظمٚميي٦م:

 لٝم٤مد إومٖم٤مين ا

 ًمٙمـ ا٤مقمرف ُم٤م ضم٤مندوا ُمع إومٖم٤م  . اًمِمٞم :

ييي ٓ  وميييراد ُميييٜمٝمؿ اًميييذيـ نيييؿ  َ : قميييكم اوٚمٌيييل ػ نيييذا اًمٙمرييي٤مب نيييؿ نٜمييي٤مح ونيييذا ًم 

ٞم٦م والٝم٤مدييييي٦م نٜميييي٤مح عميييي٤م  ًمٗمييييف ؾميييياًمٍميييياقم٤مت اًمٗمٙمرييييي٦م واًمًٞم٤م وًمٞمييييداًمٙمريييي٤مب يٕمٜمييييل 



 اجلهاد ------------------------------------------------------------- األلباىي يف امليهججامع تراث العالمة 

773 

 سمٕمض اإلظمقا  .يم٤م  نؿ جمٚم٦م ومٞمام يذيمر لامقمرف اعم٘م٤مشمٚم٦م نٜم٤مح 

ل ىم٤مشمٚميي٧م ذم  ومٖم٤مٟمًيير٤م  اًمرييـمٞميي٥م والامقميي٦م اًمريل ىم٤مشمٚميي٧م نٜميي٤مح اٟمر٘مٚمي٧م  ٦م:ُمداظمٚمي

 اٟمر٘مٚم٧م .

 ـمٌٕم٤م ٓ  مم أ  ووٕمٝمؿ  فمـ  ظمقاٟم٤م .:  قمكم اوٚمٌل

سمداييي٦م اوييدي٨م ذيمييرت ًمٚمِمييٞم   هنييؿ أ  اٟمرنمييوا يٕمٜمييل سمٕمييد اعم ٜميي٤مت  ُمداظمٚميي٦م:

د اًمرل ص٤مرت ذم إومٖم٤م  سمٕمْمٝمؿ ذن٥م ًمٌ د اًمنمح نٜم٤مح واًمٌٕمض يٕمٜمل ذم اًميٌ 

 اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾم ُمٞم٦م .

 ُم٤م نؿ قم ىم٦م سمجامقم٦م الٝم٤مد وانجرة ذم ُمٍم . اًمِمٞم :

اًمييييٌٕمض نييييؿ قم ىميييي٦م واًمييييٌٕمض ٓ يٕمٜمييييل وم٘مييييط ذم وضمييييقدنؿ نٜميييي٤مح ذم  ُمداظمٚميييي٦م:

  ومٖم٤مٟمًر٤م  شم٠مصمروا هبذ  إومٙم٤مر .

 ا  بٛمع اعمًٚمٛملم قمغم اًمٗمٝمؿ اًمّم ٞم  شمٗمْمؾ ي٤م  خ . اًمِمٞم :

   ـ يرٙمٚمٛميييق  قميييغم اًمٕمٚميييامء وي٘مقًميييق  ؿميييٞم ٜم٤م  وٓ  ىميييق  نييي١مٓء اًميييذي ُمداظمٚمييي٦م:

نيييؾ نييي١مٓء ظمييي٤مًمٓمقا نييي١مٓء اًمٕمٚميييامء طمريييك  ،اًمٕمٚميييامء ٓ يقضميييد قمٜميييدنؿ وم٘ميييف سمييي٤مًمقاىمع

 .يٕمرومقا    ن١مٓء اًمٕمٚمامء ٓ قمٚمؿ ًمداؿ ذم اًمقاىمع

صميييؿ ًميييٌٕمض نييي١مٓء ؿميييٞم ٜم٤م ؿميييٌٝم٦م  يْمييي٤م يًيييرد  هبييي٤م قميييغم اإلُمييي٤مرة نيييل    ؿميييٞم  

ويمي٤م  خييرج ي٘م٤مشميؾ  مم رظمير  وميرسمام اإلؾم م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف ا  شمٕم٤ممم يم٤م  ب٤مند 

ورسميييام سمٕميييض اًمٜمييي٤مس  ذا ؾميييٛمع نيييذ  إضمقسمييي٦م صميييؿ  ،إؾميييئٚم٦مهم٤مسمييي٧م ُميييـ شمٙميييق  نيييذ  

وردت قمٚمٞمف نذا اًمِمٌٝم٦م    ؿمٞم  اإلؾم م يم٤م  ب٤مند مل يٕمٜمل ي٠مظميذ سم٤مٕضمقسمي٦م نيذ  

 وم٤ٌمرح ا  ومٞمٙمؿ يٕمٜمل .

قويع  ظمل نذ  اًمِمٌٝم٦م يٕمٜمل يمام ي٘م٤م  يٖمٜمل طمٙم٤ميرٝم٤م قمـ اًميرد قمٚميٞمٝمؿ اًم اًمِمٞم :

 و   ،سمييؾ نٜميي٤مح ومييقارن يم ييػمة ويم ييػمة ضمييداً  ،ذم زُمييـ اسمييـ شمٞمٛمٞميي٦م ًمييٞمس يمقوييٕمٜم٤م اًمٞمييقم

ٚميذيـ ذيميروام ًمذًمؽ    الٝم٤مد ذم ؾميٌٞمؾ ا  يمي٤م  قم٘مٞميدة  ؾمي ُمٞم٦م سم٘مًيٛمل الٝمي٤مد ا
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ومِمير٤م    ،اًمٞمقم اؾمؿ الٝم٤مد يٙمٗميل إلٟمٙمي٤مر  قميغم اًميداقملم  ًمٞميف ،رٟمٗم٤م اًمٙمٗم٤مرل واًمٕمٞمٜمل

 .ٟم ٞم٤م  اًمٞمقمسملم ذًمؽ اًمقوع واًمقوع اًمذي ٟم ـ 

   اسمييـ شمٞمٛمٞميي٦م يميي٤م  ب٤منييد ًمييٞمس رهمييؿ اويي٤ميمؿ اعمًييٚمؿ  -ونييذا ُمٝمييؿ  يْميي٤مً - صم٤مٟمٞميي٤مً 

ووييي٤م ي١ميميييد طمٙمٛميييف اًميييذي قميييغم  ؾم٤مؾميييف  ،إقميييغم سميييؾ ذًميييؽ ُميييـ ٟمٔمييي٤مم ذًميييؽ اوييي٤ميمؿ

اًمقوع اًمٞمقم خيرٚمػ قمـ ذًمؽ اًمقوع ا٤مُمي٤م ومٚميق     ،ٟمّم٥م طم٤ميمام قمغم اعمًٚمٛملم

اعمًٚمٛملم ب٤مندو  ذم ؾميٌٞمؾ ا  نٜم٤مح دوًم٦م ُمًٚمٛم٦م شم٠مذ  طم٘مٞم٘م٦م ًمر٘مقم ا٤مقم٦م ُمـ 

ًمقضمدت ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ُم ٤م  ذم نذا اًمزُم٤م  ًمٙمـ اًمقوع أ  خيرٚمػ يمؾ آظمير   

يٙمٗمٞميؽ    اسميـ شمٞمٛمٞمي٦م  ،يمام ذيمرت رٟمٗم٤م قمام يم٤م  قمٚمٞمٝمؿ ذم زُمـ اسمـ شمٞمٛمٞمي٦م رمحيف ا 

اًمٞمقم  وٓ ٓ دميد اًمِميٕم٥م ٟمٗمًيف  ،طمٞمٜمام يم٤م  ب٤مند بد اًمِمٕم٥م ُمٕمف واًمدوًم٦م ُمٕمف

داد ًمٚمجٝميي٤مد ذم ؾمييٌٞمؾ ا   ٓ  ومييراد ىمٚمٞمٚمييلم ُمييٜمٝمؿ وييـ مل شمِمييٖمٚمٝمؿ اًمييدٟمٞم٤م قمٜمييد  اؾمييرٕم

سمٞميييٜمام اييي٤منػم اعمًيييٚمٛملم اًمٞميييقم ؿميييٖمٚمٝمؿ قميييـ الٝمييي٤مد ذم ؾميييٌٞمؾ ا  ُمييي٤م  ،قميييـ أظميييرة

ضم٤مءت اإلؿم٤مرة  ًمٞميف ذم طميدي٨م طمي٥م اًميدٟمٞم٤م ويمرانٞمي٦م اعميقت صم٤مٟمٞمي٤م اوٙمي٤مم اًمٞميقم ًميق 

 ،ونييذا نييق اًمقاىمييع ،رصيي٤مدؾمييٞم٘مٗمق  نيي٤م سم٤معم ٦موضمييدت نييذ  اًمٓم٤مرٗميي٦م وًمييق يم٤مٟميي٧م ىمٚمٞمٚميي

وًمييذًمؽ نييذ  اًمِمييٌٝم٦م اًمرييل ذيمرويي٤م او٘مٞم٘ميي٦م ٓ ىمٞمٛميي٦م نيي٤م ومييٞمام  ذا ومٙمرٟميي٤م سميي٤مًمٗمرن ؾمييقاء 

واًمٗمييرن سمييلم  ،اإلؾميي ُمٞم٦م اًمٞمييقم واعمجرٛمٕميي٤متُمييـ ٟم٤مطمٞميي٦م اعمجرٛمييع اإلؾميي ُمل يقُمئييذ 

اوييي٤ميمؿ ذم ذًميييؽ اًمزُمييي٤م  اًميييذي يمييي٤م  ي١مييييد ذًميييؽ الٝمييي٤مد واوٙمييي٤مم اًميييذيـ  طمًيييٜمٝمؿ 

 عمج٤منديـ ذم ؾمٌٞمؾ ا  .اًمٞمقم ي٘مػ ذم ـمريؼ ا

ضميي٤مء ذم شمرايي٦م نييذ  اًم٘مّميي٦م ىمّميي٦م ضمٝميي٤مد  فـمٞميي٥م ؿمييٞم ٜم٤م اًمييذي  ذيميير   ٟميي ُمداظمٚميي٦م:

وا يٓمٚمٌق  ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م     ٤مو     يٕمد ًمٚمجٝم٤مد ؤاسمـ شمٞمٛمٞم٦م    او٤ميمؿ واًمِمٕم٥م ضم٤م

 واًم٘مر٤م .

    يٕمد. اًمِمٞم :

 ًمٚمجٝم٤مد واًم٘مر٤م  ًم٘مر٤م  إقمداء . ُمداظمٚم٦م:

 ٓ شم٠ميٞمد .انذ  ؿمٌٝم٦م و اًمِمٞم :
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 ٓ شم٠ميٞمد ًمٙم ُمؽ ي٤م ؿمٞم  .-

واوٛمد   وؾمٌ ٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ وسم ٛمدح  ؿمٝمد  ٓ  ًمف  ٓ  ٟم٧م  ؾمرٖمٗمرح و شمقب -

  ًمٞمؽ .

 .(00:  00: 57/   790) اهلدى والنور / 

 (.01: 19: 40/   790دى والنور / ) اهل
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 ايدع٠ٛ ٚايعٗد املهٞ

 سمٕمييض ُمييع ضمٚمًيي٧م... وضمييؾ قمييز ا  سم٤مًمييدقمقة  مم يرٕمٚمييؼ اًمًيي١ما  ًيي٦ٌمسم٤مًمٜماًمًيي٤مرؾ:

 ُمييييـ يمٌييييػم طمييييظ قمييييغم سميييي٠مهنؿ يٕمر٘مييييدو  اًمييييدقم٤مة سمٕمييييض ُمييييع خيرضمييييق  وييييـ اًمِميييي٤ٌمب

 رمحيي٦م  ٓ  رؾمييٚمٜم٤مح وُميي٤م أييي٦م وذيمييرت ُمٕمييف ومجٚمًيي٧م ا   مم اًمييدقمقة ذم اًمّمييقاب

 ٜمٝمكوٟم سم٤معمٕمرو  ٟم٠مُمر ضمٕمٚمٜم٤م    إُم٦م هبذ  وضمؾ قمز ا  رمح٦م ُمـ وم٘مٚم٧م لمٚمًمٚمٕم٤مُم

 . اوج٦م  ىمٛم٧م  ذا ٕٟمف اًمٜم٘مٛم٦م ُمـ نذا سم٠م  ُمٜمف القاب ومٙم٤م  اعمٜمٙمر قمـ

 ؟ نذا نق ُم٤م اًمٜم٘مٛم٦م ُمـ نذا ىمقًمف فقمٚمٞم  و قمٚمٞمؽ  ومٝمؿطمرك  نذا قمٗمقا اًمِمٞم :

  ىم٤مُمييي٦م طمييي٤م  ذم ٕٟميييف اًمٜمييي٤مس قميييغم اوجييي٦م ٟم٘ميييٞمؿ    سمييي٤معمٕمرو  ٟمييي٠مُمر    ُمداظمٚمييي٦م:

 يٕمٜميل نيذا سمي٠م  ًميف ٚمي٧موم٘م يٕميصي    وٙميـ ٕٟميف ٟم٘مٛمي٦م نيذا يٙمق  اًمٜم٤مس قمغم اوج٦م

 ُمـ ومٙم٤م  وٟمٜمٝمل اوج٦م ٟم٘مٞمؿ    سمف ا   ُمرٟم٤م ُم٤م ونذا قمٚمٞمف ىم٤مُم٧م وم٤موج٦م قمَم  ذا

  مم ٟميييدقمق ¢  اًمرؾميييق  يمييي٤م  يميييام ٟمٙميييق     بييي٥م طمريييك سم٠مٟميييف اًميييدقمقة ذم اقمر٘م٤مداشميييف

 قميغم ٟمٜمٙمر ٓو اًمرقطمٞمد سم٠مٟمف اإلؾم ُمل اًمديـسمجزرٞم٤مت  ٤مـم٥مظم أ  ويم٠مٟمف اًمرقطمٞمد

 اعمًييجد ذم اًمؽمسمٞميي٦م طميي٤م  وذم ٟمرسمٞمييف    بيي٥م ٕٟمييف  ظمييره ٦مسمٌدقميي ىميي٤مم  ذا  ٟمًيي٤م   ي

 أ  اًمٜميي٤مس سميي٠م  اًمييدًمٞمؾ سميي٤معمٜمٝم٩م وضمييؾ قمييز ا   مم سم٤مًمييدقمقة ٟم ييـ ي٘مّمييد أ  و ٟمييرؿ

 . اًمٜم٤مس ُمـ همٚمٔم٤مء يٕمٜمل و ٟمرؿ ؿشمٜمٗمر ُمٜمٙم

ـُ  يمِْدَت  ًَمَ٘مدْ ﴿اًمِمٞم : ٞمً   ؿَمٞمْئ٤ًم  ًَِمٞمِْٝمؿْ  شَمْريَم
 .[78 اإلسرا ]﴾ىَمٚمِ

 . ُمٕمٔمٛمٝمؿ قم٤مدويمؿ ُم٤م اًمٜم٤مس ًمٙم٤م  طمؼ قمغم يمٜمرؿ ًمق ومٞم٘مق ُمداظمٚم٦م:

 طمقنيي٤م ٟمدٟمييد  ٟم ييـ اًمرييل  ظمييل ييي٤م اعمِميٙمٚم٦م نييذ ، ا  ؿميي٤مء ُميي٤م ا  ؿميي٤مء ُميي٤م اًمِميٞم :

 . و سمدا دارام
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 أ  يم٤مُمييؾ سم٤مًمييديـ  م سمجزرٞميي٤مت خميي٤مـمٌلم اًمِمييٞم  ومْمييٞمٚم٦م ييي٤م ٟم ييـ ونييؾ ُمداظمٚميي٦م:

  و ٤مطمِميي٦موم يرشمٙميي٥م ر يٜميي٤م   ذا سم ٞميي٨م اًمرقطمٞميد  مم ٟمييدقمق   ٟمًيي٤م  ر يٜميي٤م  ذا ٟمًييػم طمريك

 ؟قمٚمٞمف اوج٦م ٟم٘مٞمؿ  م ٟمرسمٞمف اًمٌداي٦م ذم ًمٙمل ًمف ٟم٘مق  ٓ ُمٜمٙمر

 ونيذا اعمٙمل اًمٕمٝمد ذم اًمٞمقم  ٟمٜم٤م  ًمٞمف شمِمػم اًمذي اًمرضمؾ نذا يم م ُمٕمٜمك اًمِمٞم :

ييي ذُ   ذا  ٟميييف  فميييـ ضميييدا ظمٓميييػم يمييي م  دقميييقا  قميييـ شمراضميييع ظمٓمقرشميييف ًميييف وشمٌٞمٜمييي٧م سميييف نيييق ريم 

 ر يٜمييي٤م فووييي ًم ٟمدقميييف يّميييكم ٓ   ٟمًييي٤م ر يٜمييي٤م  ذا  ٟمٜمييي٤م اًمٙمييي م نيييذا ُمٕمٜميييك ٕ  اًم٤ٌمـمٚمييي٦م

 اعم رُمي٤مت ُمـ إؿمٞم٤مء نذ  ٕٟمف عم٤مذا  ًم  اخلٛمر ينمب ويمذًمؽ يزين رظمر  ٟم٤ًم 

 ومٕمي  ،اًمرقطمٞميد طميق  اًمدقمقة زشمريمٞم ومٝمق اعمٙمل اًمٕمٝمد ٤م ُم اعمدين اًمٕمٝمد ذم ُم٧مر  طُم 

 اًميييذي اإلًميييزام نيييذا يٚمريييزم     مم واوامىمييي٦م الٝميييؾ سميييف يّميييؾ اإلٟمًييي٤م  نيييذا  فميييـ ُمييي٤م

 ٤مًمقوييعسم يشء  ؿمييٌف ووييع ذم أ  ٟم ييـ سم٠مٟمٜميي٤م ؿمييٞم  ييي٤م يم ُمييؽ ُمٕمٜمييك ٕٟمييف فسميي فُُميي زِ ٚمْ ٟمُ 

 ُمًييٚمؿ سمييف ي٘مييق  ٓ يمٗميير ونييذا ،اًمرقطمٞمييد ؾمييقه سمٌمييء ُمٙمٚمٗمييلم ًمًييٜم٤م ومييٜم ـ ،اعمٙمييل

 اًمرقطمٞمييد مم  سم٤مًميدقمقة ي٘مقُمييق  صي ٞم  نيؿ نييؾ اًم ي٤مين واًمٌمييء ،يشء نيذا ، ـم ىمي٤مً 

 ُميييـ قميييغم رو يٜمٙمييي نيييؿ اً ُميييقضمز يم ُمييي٤م رٟمٗمييي٤م ذيمرٟمييي٤م ٟم يييـ ،اًمرقطمٞميييد يٕمروميييق  نيييؿ نيييؾ

 ذم شمٌ ييييي٨م  ٓ قمٜميييييدنؿ اعمِميييييٙمٚم٦م ٕ ُمٕمٝميييييؿ،  اٟمٓمٚميييييؼ ُمييييي٤م  ذا اًمرقطمٞميييييد ذم يٌ ييييي٨م

 دقمييقشمٙمؿ يم٤مٟميي٧م  ذا ًمييؽ ي٘مييق  نييق وًمييذًمؽ ،اويي٤مرضيـ سمييلم اخليي   ي ييػم ُمقوييقع

 ني١مٓء ضمٝميؾ قميغم إدًمي٦م قمنميات ُمـي دًمٞميؾ ونيذا ،ُميٜمٙمؿ ٟمٗميروا ُمي٤م اًمٜمي٤مس يم٤مٟمقا طمؼ دقمقة

ٞمؾ ذم اًميييدقمقة ذم سميييزقمٛمٝمؿ خيرضميييق  طمٞميييٜمام ومٝميييؿ وًميييذًمؽ ،اًمٜمييي٤مس  قمروميييقا ُمييي٤م ومٝميييؿ ا  ؾمييٌي

 .يٕمٓمٞمف ٓ اًمٌمء وم٤مىمد ٦ماًم٘مديٛم إُم ٚم٦م ذم ي٘م٤م  يمامو  ًمٞمف يدقمق طمرك ،ا  ؾمٌٞمؾ

 ومر ييي٧م إُمييؿ قمييكم   ويي٧مرِ قمُ » : ىميي٤م  ¢  اًمٜمٌييل    «ُمًييٚمؿ صيي ٞم » ذم ضميي٤مء ًم٘مييد

  ُمي٦م اًمٞمٝميقد يٕمٜميل ،وىمقُميف ُمقؾميك نيذا ىمي٤م  ؟نيذا ُمي٤م :وم٘مٚم٧م ،قمٔمٞمامً  ؾمقاداً  إومؼ ذم

 نيذ  ىمي٤م  ،ذًميؽ قميـ ومًي٠م  ، قمٔميؿ ؾميقاداً  ومر ه أظمر ال٤مٟم٥م ذم ومٜمٔمر ،ادم ضم يمٌػمة

 اًمييييرنط وُمٕمييييف اًمٜمٌييييل قمييييكم َض رِ قُميييي  صمييييؿ -اًمِميييي٤مند ونٜميييي٤م- ،اًمًيييي م قمٚمٞمييييف ىميييي٤م   ُمرييييؽ

 ، طميد ُمٕميف وًميٞمس اًمٜمٌيل ٞميفقمٚم وقميرض ،واًميرضم   اًمرضمؾ فقمٚمٞم وقمرض ،واًمرنٓم٤م 
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 ،ضم٤منيؾ يٙميق  ُمٜم٤م اًمقاطمد يٛمٙمـ يٕمٜمل طمٙم٤ميرٜم٤م ُم ؾ ًمٞمس ٟم٘مّمد  ٟمٌٞم٤مء يمٚمٝمؿ ومٝم١مٓء

 اًمٜميي٤مس بٚميي٥م ُميي٤م ومٌييد  ، ء  ؾمييٚمقسمف يٙمييق  سمٞمجييقز، ويٕمٛمييؾ ُمًيي٠مًم٦م ُمييـ يمييؿ ُمييرٕمٚمؿ

 إٟمٌٞميي٤مء عمٜمٗمييريـ ُمييٜمٙمؿ    اًمًيي م قمٚمٞمييف  اًمرؾمييق  ىمييق  قمٚمٞمييف ومٞمّمييدن اإلؾميي م  مم

 دقميييييقوؿ وذم  ومٙمييييي٤مرنؿ ذم ُمّميييييٞمٌق  ومٝميييييؿ آطميييييرام ، نيييييذا ُم يييييؾ قميييييـ ُمٜمزنيييييق 

  ُمريييف اًمًييي م قمٚمٞميييف ُمقؾميييك ؟رييي٤مر٩ماًمٜم نيييذ  اظمرٚمٗمييي٧م ومٚميييامذا ، ؾميييٚمقهبؿ ذم وُمقوم٘ميييق 

 اًميييرنط ُمٕميييف ٟمٌيييل ،و قمٔميييؿ  قمٔميييؿ  ُمريييف ـمٌٕمييي٤م اًمًييي م قمٚمٞميييف اًمرؾميييق  ،إوميييؼ ؾميييدت

 ذًميؽ ُمٕمٜميك نؾ ، طمد ُمٕمف وًمٞمس واًمٜمٌل ،واًمرضم   اًمرضمؾ ُمٕمف واًمٜمٌل ،واًمرنٓم٤م 

 ُمٕمٜميك ُمي٤م ؟نيذا  ذا ُمٕمٜميك ُم٤م ،ٓ ـمٌٕم٤م ؟اظمرٚمٗم٧م ودقمقشمف اظمرٚمٗم٧م ن١مٓء  ؾمٚمقب   

 إرض    اًم٥ًٌم ؟واطمدة دقمقة دقمقوؿ ونل إٟمٌٞم٤مء ءدقمقة ن١مٓ صمٛمرة اظمر  

 . شمٜم٧ٌم ٓ ص٤مو٦م همػم  رض ومٞمٝم٤م ويزرقمق  ومٞمٝم٤م  رصمق  يم٤مٟمقا اًمرل

 .اًمٓم ٤موي٦م اًمٕم٘مٞمدة ذم ُم٤م قمـ ي٠ًمًمٜم٤م ًمـ ا    شمقطمٞمد شمقطمٞمد شمقطمٞمد  ي٘مقًمق ُمداظمٚم٦م:

 ...  ٟم٧م ىمٚم٧م رٟمٗم٤م نق  ًمٞمف ٟمِمػم اًمذي نذاؿمٗم٧م يمٞمػ  اًمِمٞم :

 . ضمدا يم ػمة ٤متُمٜم٤مىمْم ذم ٟمٕمؿ...-

 يٕمرومييييق  ٓ نيييؿييييدقمق   مم اًمرقطمٞميييد،  يشء يميييؾ ىمٌييييؾ فٟمييي ٟم٘مٚمييي٧م رٟمٗمييي٤مً َ  ُمداظمٚمييي٦م:

 ُمٕمروومي٦م  ؿميٞم٤مء  مم  ٓ ييدقمق  ٓ نؿ ،سم٠مٟمٗمًٝمؿ دقمقانؿ ٟم٘مْمقا أ  ؿون ،اًمرقطمٞمد

يييي ُمُ   و ،اًمٜميييي٤مس قمٜمييييد  شميييي٠مُمر ًٓمييييؽ   ُمييييع ذًمييييؽ ي٘مييييق ،شمنمييييب ٓ ،شمييييزين ٓ    ،هبيييي٤م ؿٚم  ًَ

ٓ  يميي ً  اإلؾميي م ٟمرٌٜمييك     ٓ ًمٜميي٤م بييقز ٓ ٟم ييـ ،اعمٜمٙميير قمييـ شمٜمٝمييك وٓ سميي٤معمٕمرو 

 سمٕم٘م٤مريييد  وومروقميييف سم٠مصيييقًمفٓ يرجيييز   يمييي ً   ٓ اإلؾمييي م ٟمرٌٜميييك    ًمٜمييي٤م بيييقز ٓيرجيييز  

 وٓ ضميييييداداررشميييييف واؾميييييٕم٦م  اإلؾمييييي م    ؿميييييؽ ٓ وًمٙميييييـ ورداسميييييف، سمًيييييٚمقيمف و طمٙم٤مُمييييف

 وشمٌٚمٞمٖمي٤م ومٝمام سم٤مإلؾم م  ٞمط واًمً م اًمّم ة قمٚمٞمف ٟمٌٞمٜم٤م سمٕمد ٟمٌٞم٤م ٟمرّمقر    ٟمًرٓمٞمع

 ُمـ طمظ ًمف اعمًٚمٛملم قمٚمامء ُمـ واطمد يمؾ وًمٙمـ ،ُمًر ٞمؾ إُمر ا، نذُم ٚمف وقمٛم 

 يييدقمق    وصم٤مٟمٞميي٤مً  ،سمييف يٕمٛمييؾ     وٓ اًمٕمٚمييؿ ُمييـ ،فَٖميي ٚمَ سمَ  ُميي٤م قمٚمٞمييف وواضميي٥م اًمييدقمقة نييذ 

 شمًيرٜمٙمر اًمريل إؿميٞم٤مء ُميـ نيق او٘مٞم٘مي٦م ذم ذيمرشميف اًميذي نيذا ٤مًم٘مق وم و ٓ  ًمٞمف اًمٜم٤مس
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 ويرٗمي٤م قا اًمٕمٚميؿ ويدرؾمقا اعم٤ًمضمد ذم بٚمًقا سم٠م  ٟمٜمّم ٝمؿ وٟم ـ ،ن١مٓء قمغم

 ٓ خيرضمييق  نٙمييذا  ُميي٤م اًمٕمٚمييؿ ُمييـ شمٕمٚمٛمييق  ُميي٤م  مم ذًمييؽ سمٕمييد اًمٜميي٤مس ويييدقمقا اًم٘مييرا 

 اإلؾم م  مم يدقمق  ٓ اًمذيـ ُمـ اإلؾم م قمغم  رض ومٝمؿ ؿمٞمئ٤م اإلؾم م ُمـ يٗم٘مٝمق 

 يييدٟم٤ميز و   قمٚمٛمٜميي٤م سمييام ًمٚمٕمٛمييؾ يقوم٘مٜميي٤م و   يٜمٗمٕمٜميي٤م ُميي٤م يٕمٚمٛمٜميي٤م    وضمييؾ قمييز ا  ومٜمًيي٠م 

 . وسمريم٤مشمف ا  ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ واًمً م قمٚمام

 ( 00:  23:  48/ 196) اهلدى والنور/

 

 باب َٓ٘

ي٘مييق  سمٕمْمييٝمؿ:  ٟمٜميي٤م ٟمٕمييٞمش ذم نييذ  إييي٤مم ذم قمٝمييد يِمييٌف اًمٕمٝمييد اعمٙمييل  ُمداظمٚميي٦م:

إو ، وميام ر يٙميؿ ذم نييذا اًم٘ميق ؟ وُميي٤م نيل ٟمّمييٞم رٙمؿ ذم فميؾ ُم ييؾ نيذ  اًمٔمييرو  

    ص ٧م نذ  اعم٘مقًم٦م؟

واوٛمد  : ٓ ٟمٕمٞمش ذم قمٝمد يِمٌف اًمٕمٝمد اعمٙمل، سمؾ ٟم ـ ٟمٕمٞمش ٟم٘مق   اًمِمٞم :

اًْمَٞمييييييييْقَم  يَْمَٛمْٚميييييييي٧ُم ًَمُٙمييييييييْؿ ﴿سمٕمييييييييد     ٟمييييييييز  ا  شمٌيييييييي٤مرح وشمٕميييييييي٤ممم شمٚمييييييييؽ أييييييييي٦م اًمذنٌٞميييييييي٦م: 

ًمٙمـ ُميع إؾميػ اًمِميديد سمٕميض اًمٜمي٤مس ًمٌٕميدنؿ قميـ دييٜمٝمؿ وًمٕميدم  [7]الملئ ة ﴾دِيٜمَُٙمؿْ 

٤مطمش اخلييي٤مـمو، ومٞم٘مقًميييق : انيييرامُمٝمؿ سميييرٗم٘مٝمٝمؿ ذم اًميييديـ يرق يييق  نيييذا اًميييقنؿ اًمٗمييي

قمٝمييدٟم٤م يِمييٌف اًمٕمٝمييد اعمٙمييل،  ي: اًمٕمٝمييد اًمييذي مل شمٙمييـ ٓ  ىمييق  مل شمٙمييـ اًمنميييٕم٦م ىمييد 

يمٛمٚم٧م، سمؾ مل يٙمـ ٟمز  سمٕمد  ٓ  ىمؾ ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، وًمذًمؽ ومٝمذا 

اًم٘مق  زور وهبر٤م ، و ظمِمك ُم٤م  ظمِمك    يٙمق  يمام ي٘م٤م : وراء إيمٛم٦م ُم٤م وراءن٤م، 

ـ ُم يييؾ نيييذ  اًمٙمٚمٛمييي٦م اًمرٛمٝمٞميييد ًمٚمرٝمييي٤مو  سم٤مًم٘مٞمييي٤مم سم٤مٕطمٙمييي٤مم  و    يٙميييق  اعم٘مّميييقد ُمييي

٤م نييق ُم٘مييرر ذم ـ ضمٝميي٦م،  و قمييدم آنييرامم سمٙم ييػم وييسمٙم ييػم ُمييـ إطمٙميي٤مم اًمنمييقمٞم٦م ُميي

اإلؾم م ُمـ سم٤مب  ٟمٜم٤م ٟم ـ ذم قمٝمد يِمٌف اًمٕمٝمد اعمٙميل، ومي  بيقز ُمي  ً اًمٌ ي٨م ذم 
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وُمي٤م سمٜميل قميغم   ُمقر يًٛمقهن٤م سم٠مهن٤م ىمِمقر  و سم٠مهني٤م ًمٞمًي٧م ضمقنريي٦م  و ُمي٤م ؿمي٤مسمف ذًميؽ،

 وم٤مؾمد ومٝمق وم٤مؾمد، ويمام ىمٞمؾ:

 ونؾ يًر٘مٞمؿ اًمٔمؾ واًمٕمقد  قمقج

نٜم٤مح صمٛم٦م ُمِمي٤مهب٤مت سميلم اًمٕمٝميد اعمٙميل واًمٕمٝميد اًميذي ٟمٕمٞمِميف، وًمٙميـ ٓ  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمجٕمؾ نذا قملم ذًمؽ،  ًمٞمس يمذًمؽ.

اعمِم٤مهب٦م ًمٞم٧ًم ذم اًمرنميع،  ُم٤م ذم سمٕمض اًمقاىمع سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٌٕمض اًمٜم٤مس  اًمِمٞم :

ء  ٓ آنييرامم سم٤مإلصيي ح، ونييذا ُميي٤م بيي٥م    ي٘مييقم سمييف ًمٙمييـ نييذا ُميي٤م يٜمٌٜمييل قمٚمٞمييف يش

 يمؾ ـم٤مرٗم٦م ويمؾ ا٤مقم٦م شمدقمق  مم اإلؾم م. ٟمٕمؿ.

 (  00:  27: 10/ 305) اهلدى والنور /
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 ايدع٠ٛ بني أَٛز ايدْٝا ٚايدٜٔ

 ٟمييرؿ »ذم رواييي٦م ُمًييٚمؿ  ¢.... اًمرقومٞمييؼ سمييلم ىمييق  اًمٜمٌييل  اًمًيي٤مرؾ:ي٘مييق   اًمًيي٤مرؾ:

 ًم٦م اًمٕمّمٛم٦م؟ وطمق  ُم٠ًم « قمٚمؿ سم٠مُمقر دٟمٞم٤ميمؿ

ٓ  ؿميييٙم٤م  ذم نيييذ  اًم٘مْميييٞم٦م، اًمٕمّميييٛم٦م شمرٕمٚميييؼ سميييام يٕميييقد  مم اًميييديـ،  ُمييي٤م  اًمِميييٞم :

نييق قمٚمٞمييف اًمّميي ة  « ٟمييرؿ  قمٚمييؿ سميي٠مُمقر دٟمٞميي٤ميمؿ» ُمييقر اًمييدٟمٞم٤م وم٤موييدي٨م رصييي  ذم نييذا 

واًمً م ًمٞمس ُمزارقم٤ًم وٓ ص٤مٟمٕم٤ًم وٓ صي٤مطم٥م ُمٝمٜمي٦م، و ٟميام يمي٤م  راقميل هميٜمؿ ذم  و  

وُم٤م ُمـ ٟمٌيل »سم٤مًمٖم٦م، وًمذًمؽ ىم٤م  قمٚمٞمف اًمً م: ٟمٌقشمف قمٚمٞمف اًمً م، وذم ذًمؽ طمٙمٛم٦م 

ٕ  ذًميييييؽ اٞمئيييييف ًمٞمًيييييقس اًمٜمييييي٤مس، ومٝميييييق ؾمييييي٤مرس، وم٤مًمِمييييي٤مند  « ٓ وىميييييد رقميييييك اًمٖميييييٜمؿ

 وم٤مودي٨م نق  ٛمؾ ذم صمٜم٤مي٤م  القاب قمغم نذا اًم١ًما . 

 ٟمف قمٚمٞمف اًمً م ُمٕمّمقم ذم شمٌٚمٞمغ اًمنميٕم٦م ومٞمًر ٞمؾ    خيٓميو قمٚمٞميف اًمًي م ذم 

٦م واىمٕميف قمٚمٞميف اًمًي م، ونيق  ٟميف سمنمي، يميام نيق شمٌديؾ طمٙمؿ ُمـ  طمٙم٤مم اًمنميٕم٦م سم ج

يي ُِميي ُْٚمُٙمؿْ  ﴿ذم رصييي  اًم٘مييرر   ٤م سَمنَمٌ يياَم َ َٟميي ْؾ  ِٟم  ومٝمييق طم٘ميي٤ًم ُم ٚمٜميي٤م، سمنمييًا  [556]الكهدد  ﴾ىُميي

ي٠ميمييييؾ يمييييام ٟم٠ميمييييؾ، وينمييييب يمييييام ٟمنمييييب، ويرييييزوج، وًمٙمييييـ ا  اصييييٓمٗم٤م  سمرؾميييي٤مًمرف، 

٤م سَمنَمٌي ﴿، [556]الكه  ﴾يُيقطَمك  زَِم  ﴿وًمذًمؽ يم٤م  ُمـ ا٤مم يم ُمف شمٕم٤ممم:  ْؾ  ِٟم ياَم َ ٟمَي ىمُي

 [556]الكهد  ﴾ُيقطَمك  زَِم  ﴿ًمٞمس نٜم٤م وم٘مط اٟمرٝم٧م أي٦م ا٤مُمٝم٤م  [556]الكه  ﴾ُِم ُْٚمُٙمؿْ 

نذا اًمقطمل نق اًمذي يٕمّمٛمف قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م، ًمٙمـ نٜمي٤م ُمًي٠مًم٦م ومٞمٝمي٤م دىمي٦م ٓسميد 

ُمييـ اًمرٜمٌٞمييف قمٚمٞمٝميي٤م، وسم ٤مصيي٦م ُمييـ يميي٤م  ُمييٜمٙمؿ ُميي كم ـم٤مًميي٥م قمٚمييؿ، ومٞمجيي٥م اًمرٜمٌييف نييذ  

٦م اًمدىمٞم٘ميي٦م، ونييل ىمٚميي٧م: ىميي٤م  ا  قمييز وضمييؾ وٞمييزًا ًمٜمٌٞمييف قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م اًمٜم٘مٓميي

ىمٚم٧م: ونذا اًمقطمل نق اًمذي يٕمّمٛمف    ي٘مع ذم  [556]الكه  ﴾ُيقطَمك  زَِم  ﴿سم٘مقًمف: 

 ظمٓم٠م ومٞمام يرٕمٚمؼ سم٤مًمنمع. 
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قمٞم٦م، شمٍمييييوم٤مت ذم اًمنمييييع ذم إطمٙميييي٤مم اًمنميييي ¢نٜميييي٤م ييييي٠ميت ؾميييي١ما : نييييؾ ًمٚمٜمٌييييل 

 ًمٞميييف ذم يشء ُميييـ شمٚميييؽ  ، ٕٟميييف  ضمرٝميييد ومل ييييقَح يٛمٙميييـ    يّميييٞم٥م ومٞمٝمييي٤م و   خيٓميييو

آضمرٝميي٤مدات، نييؾ نييذا وىمييع  م    يمييؾ ُميي٤م ضميي٤مء ُمييـ يميي م اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م ومييٞمام 

 يرٕمٚمؼ سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م يمؾ نذا وطمل؟ 

 ىميييق  ًمٚمجيييقاب قميييـ نيييذا اًمًييي١ما ، و ٟميييام  ـمرطميييف ًم ٟمرٌييي٤م  ًمٜمٙمرييي٦م اليييقاب  وًٓ، 

 طميزب ُميـ إطميزاب اإلؾمي ُمٞم٦م، وٓ وٕ  يم ػمًا ُميـ اًمٜمي٤مس اًمٞميقم ويـ يٜمرٛميق   مم

ُؿ  ﴿بيقز ذم اإلؾمي م    يٙمييق  نٜمي٤مح  طميزاب؛ ٕ  ا  ي٘مييق :  ْزَب ا  ِ ُنيي
َ ٓ  ِ   طمِي

وم٤معمًٚمٛمق  ب٥م قمٚمٞمٝمؿ اٞمٕمي٤ًم    يٙمقٟميقا طمزسمي٤ًم واطميدًا،  [66]المجل لة ﴾اعمُْْٗمٚمُِ ق َ 

ع ًمٙمييييـ ُمييييع إؾمييييػ اًمٔمييييرو  اًمرييييل قم٤مؿمييييٝم٤م اعمًييييٚمٛمق   يييي٧م آؾمييييرٕمامر اعمرٜمييييق

إضمٜم٤مس، ُميـ اؾميرٕمامر سمريٓمي٤مين  مم اؾميرٕمامر ومرٟميسي نقًمٜميدي  ؾمي٤ٌمين  مم رظمير ، 

يمؾ نذ  آؾمرٕمامرات  وطم٧م سمر٘م٤مًمٞمد اعمًرٕمٛمر وسمٕم٤مداوؿ، وُمـ نذ  اًمٕمي٤مدات ىميد 

خيرٚمٗمييييق  ذم سمٕمْمييييٝم٤م ويرٗم٘مييييق  ذم ىمًييييؿ يمٌييييػم ُمٜمٝميييي٤م، ُمييييـ ذًمييييؽ إطمييييزاب،  ٓ ذم 

زب  ٓ طميييزب واطميييد نيييق وييي ًم٦م اًمِميييٞمققمٞملم اًميييذيـ قمٓمٚميييقا ضميييزءًا ُميييـ اًميييزُمـ اًمر ييي

٤مِن ﴿اًمِمييٞمققمل صمييؿ سمييد  نييؿ سمٕمييد ر ي ُمّمييدان ىمقًمييف شمٕميي٤ممم:  ٜمُِراِْؿ رَي٤مشمِٜمَيي٤م ذِم أوَميي ؾَميي

ِٝمؿْ  يييييي ًِ    اًمِمييييييٞمققمٞم٦م سم٤مـمٚميييييي٦م ُمييييييـ  صييييييٚمٝم٤م، وًمٕمٚمٙمييييييؿ اٞمٕميييييي٤ًم  [97]فصدددددد ت ﴾َوذِم َ ْٟمُٗم

 شمًرٛمٕمق  ًمألظم٤ٌمر أ  ذم شمراضمع اًمِمٞمققمٞملم قمـ و نؿ. 

٦م ي٘مييرو  اوزسمٞميي٤مت، سمييؾ ويٕمرييؼمو  ذًمييؽ اًمِميي٤مند ًمٙمييٜمٝمؿ اٝمييقرًا وىمٌييؾ اًمِمييٞمققمٞم

ُمـ اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمرل يًٛمقهن٤م  ي اًمٕمداًم٦م، اًمِم٤مند ٓ يقضمد ذم اإلؾم م  ٓ طميزب 

واطمييد ونييؿ اًمييذيـ يرٛمًييٙمق  سمييام ىمٚمٜميي٤م رٟمٗميي٤ًم سمٙمريي٤مب ا  وسم ييدي٨م رؾمييق  ا  وقمييغم 

ُميييٜمٝم٩م اًمًيييٚمػ اًمّمييي٤مًم ، سمًييي٥ٌم اؾميييرٕمامر نييي١مٓء اعمًيييرٕمٛمريـ اعمًيييٚمٛملم اٟمرنميييت 

 ٤ٌمدئ اعم ٤مًمٗم٦م ًمإلؾم م، ُمٜمٝم٤م: إطمزاب. ومٞمٝمؿ سمٕمض اعم

يقضميييد نٜمييي٤مح طميييزب  ؾمييي ُمل ذم نيييذ  اًميييٌ د وذم همػمنييي٤م، ي٘ميييق :  ٟميييف ٓ بيييقز 

ًمٚمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م    برٝمد، اًمرؾمق  ٓ برٝمد نٙمذا زقمٛمقا، ًمٙميـ نيذا اًميزقمؿ 
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ُمروميييقض سمٙم يييػم ُميييـ اًمٜمّميييقص، واًميييذيـ ادقميييقا نيييذا آدقمييي٤مء، ٟمٞميييرٝمؿ ا   قمٚميييؿ  هنييي٤م 

ُمييـ طمٞميي٨م اًم ٛمييرة نييل ؾمييٞمئ٦م؛ ٕهنيي٤م شمِمييٌف ٟمٞميي٦م يم ييػم ُمييـ اًمٗمييرن اًم٘مديٛميي٦م طمًييٜمف، ًمٙمٜمٝميي٤م 

اًمرييييل  ٟمٙمييييرت ٟمّمقصيييي٤ًم ذم اًمٙمريييي٤مب واًمًييييٜم٦م رص يييي٦م ًمرييييق ٝمؿ    اًمرٛمًييييؽ هبييييذ  

شم١مدي  مم شمٕمٓمٞمؾ اًمنمييٕم٦م  و اًمٓمٕميـ ذم  -يمام يزقمٛمق -اًمٜمّمقص وقمغم فم٤منرن٤م 

 ضم٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟمٌٝم٤م. 

ٞم٘مقًمق   ذًا ٟم يـ ُمي٤م ييدريٜم٤م   اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م ٓ برٝمد، ؾم وم٤مًمذيـ ي٘مقًمق  

 ٠ميتيييي    ظميييذٟم٤م ر ي ُميييـ رراء اًمرؾميييق  اًمريييل  ضمرٝميييد ومٞمٝمييي٤م    يٙميييق  ىميييد  ظمٓمييي٠م، نٜمييي٤م 

  القاب:

 ذا طمٙمؿ او٤ميمؿ وم٤مضمرٝمد وم٠مص٤مب ومٚمف  ضميرا ، و   » ذا يم٤م  ي٘مق :  ¢   اًمٜمٌل 

 ومم سم٤مٓضمرٝم٤مد و ىمرب  مم  ص٤مسم٦م اًمّمقاب،  ¢ومرؾمق  ا   « ظمٓم٠م ومٚمف  ضمر واطمد

ؽ إضمر اعمْم٤مقمػ، ومٚمامذا ٟم٘مق :    اًمرؾمق  ٓ برٝميد وىميد  ضمرٝميد و   ي١مضمر ذًم

ومٕميي ً، ًمٙمٜمٜميي٤م ٟم٘مييق :    اضمرٝمييد وم٠مظمٓميي٠م ومنييقم٤م  ُميي٤م يّمييقسمف اًمييقطمل، نييذا اًمييذي ىمٚمرييف 

،  ي ييييييقطمك  زم سم ٙميييييؿ رشقميييييل  و سمرّميييييقي٥م [556]الكهددددد  ﴾ُييييييقطَمك  زَِم  ﴿رٟمٗمييييي٤ًم 

رؾميييق  ذم ٓضمرٝمييي٤مد ٟمٌيييقي، وم ٞمٜمئيييذ ٟم يييـ ٟمٙميييق  ذم ُمييي٠مُمـ ُميييـ    ٟمٙميييق  ُمرٌٕميييلم ًمٚم

 يشء اضمرٝمد وم٠مظمٓم٠م، طم٤مؿم٤م  ُمـ ذًمؽ. 

وًمييييذًمؽ نييييذا ييييي١مدي سمٜميييي٤م  مم    ٟمر ييييذ نييييذا الييييقاب ىم٤مقمييييدة ًمٚمييييرد قمييييغم سمٕمييييض 

ي٘مررو  سم٠م  سمٕمض إطم٤مدي٨م  -ونٜم٤م سمّمقر  ظم٤مص٦م ذم ال٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م-اًمديم٤مشمرة 

اًمٜمٌقييي٦م اًمرييل شمرٕمٚمييؼ سمييٌٕمض الزرٞميي٤مت اًمٓمٌٞميي٦م واًمرييل مل ي ٌيي٧م اًمٓميي٥م طم٘م٤مر٘مٝميي٤م، ىميي٤م : 

ٓ ٟم٘مييق  سميي٠م  نييذا اوييدي٨م صيي ٞم ، وًمييق صيي  ف اعم ييدصمق ؛ ٕ  ٟم ييـ ٟمرقىمييػ و

 اًمٓم٥م مل يّم  ف، نذا ُمٕمٜم٤م  ؿمٌؽ ذم ؿمٞمئلم: 

اًمِمييؽ إو : ذم اضمرٝميي٤مد قمٚمييامء اوييدي٨م وضمٝمييقدنؿ، اًمرييل شمٙم٤مشمٗميي٧م قمييغم ُميير 

إييييي٤مم واًمًييييٜملم ذم وييييٌط  طم٤مدييييي٨م اًمرؾمييييق  قمٚمٞمييييف اًمًيييي م واٞمٞمييييز صيييي ٞم ٝم٤م ُمييييـ 

 وٕمٞمٗمٝم٤م،  وًٓ. 
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يميام -شمٚم٘مرف إُم٦م سم٤مًم٘مٌق ؛ ٕ   طم٤مدي٨م اًمٌ ي٤مري وُمًيٚمؿ صمؿ ومٞمف اًمٓمٕمـ قمغم ُم٤م 

نييل  صيي  إطم٤مدييي٨م و صيي  إىمييقا  اًمرييل روييي٧م قمييـ  -نييق ُمٕمٚمييقم قمٜمييد الٛمٞمييع

سمٕمييييد يمريييي٤مب ا  شمٌيييي٤مرح وشمٕميييي٤ممم، وًمييييذًمؽ اشمٗم٘ميييي٧م إُميييي٦م يمٚمٝميييي٤م قمييييغم     ¢اًمرؾمييييق  

طميييدي٨م اًمّمييي ٞم لم وييي٤م مل ي٘ميييع ومٞميييف ظمييي   سميييلم اًمٕمٚميييامء اعمر٘ميييدُملم ومٙمٚمٝمييي٤م شمٗمٞميييد 

ًمٞم٘مييلم، وٓ بييقز اًمِمييؽ ذم يشء ُمٜمٝميي٤م سمًيي٥ٌم    سمٕمييض اًمٜميي٤مس يٕمٞمِمييق  اًمّميي ٦م وا

 صم٘م٤موم٦م ُمٕمٞمٜم٦م  و قم٘مٚمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، يم٤معم ٤م  اًمذي  رشت  ًمٞمف رٟمٗم٤ًم. 

قمٜمييديمؿ ُميي  ً ُمييـ إطم٤مدييي٨م اًمرييل ٓ ييي١مُمـ هبيي٤م إـمٌيي٤مء اًمٞمييقم  ٓ ُمييـ يميي٤م  ُم١مُمٜميي٤ًم 

اًمًي م: طم٘م٤ًم  طم٤مدي٨م يم ػمة ضمدًا شمدور يمٚمٝم٤م ذم اًمٓم٥م اًمٜمٌقي، ُميـ ذًميؽ ىمقًميف قمٚمٞميف 

اوٌيي٦م اًمًييقداء  زم سمٞم٘مقًمييقا قمٜمييدٟم٤م  «ذم اوٌيي٦م اًمًييقداء ؿمييٗم٤مء ُمييـ يمييؾ داء  ٓ اًمًيي٤مم»

ُميـ صيٖمرن٤م اًمٕميلم ُمي٤م شمِميٌع ُميـ اًمٜمٔمير  ًمٞمٝمي٤م،  «ُمي٤م سمرٕمٌيل اًمٕميلم»سم٤مًمِم٤مم شمٕمٌيػم اٞميؾ: 

ًمٙميييـ ُميييـ قمٚميييؿ نيييذا اًميييٜمص اًمٜمٌيييقي اًمٙميييريؿ اًمّمييي ٞم ، ٓؿميييؽ  ٟميييف طميييلم يٜمٔمييير  ًمٞمٝمييي٤م 

 اًمٜم٤مس، وسم ٤مص٦م اًمٙمٗم٤مر ُمٜمٝمؿ  ًمٞمٝم٤م. خترٚمػ ٟمٔمرشمف  ًمٞمٝم٤م قمـ ٟمٔمرة قم٤مُم٦م 

مل يٙمرِميػ ه نيذ   -صمٌري٧م اًمرجرسمي٦م يميام ي٘مقًميق -نذا اويدي٨م سمٓمٌٞمٕمي٦م اوي٤م  

او٦ٌم اعم٤ٌمريمي٦م و   يمي٤مٟمقا ىميد ايمرِميٗمقا ؿميٞمئ٤ًم ُميـ ومقاريدن٤م،  ُمي٤م  هني٤م ؿميٗم٤مء ُميـ يميؾ داء 

 ٓ اًم٤ًمم اعمقت ومٝمذا ُم٤م وصٚمقا  ًمٞمف، وذم اقمر٘م٤مدي رسمام ًمـ يّمٚمقا  ًمٞمف؛ ٕٟمف يٌ٘مك 

 طمٙماًم رشقمٞم٤ًم همٞمٌٞم٤ًم ًمٞمٛمر ـ ا  سمف قم٤ٌمد   ي١مُمـ  م يٙمٗمر. 

 ذا وىميييع اًميييذسم٤مب ذم  ٟمييي٤مء »ُميييـ ذًميييؽ ُمييي  ً اويييدي٨م اعمٕميييرو  طميييدي٨م اًمذسم٤مسمييي٦م: 

ُمي٤م وضميدوا  « طمديمؿ ومٚمٞمٖمٛمًف صمؿ ًمٞم رضمف وم٢م  ذم  طمد ضمٜم٤مطمٞمف داء وذم أظمير دواء

سمرجيي٤مرب نييذا ذم زقمٛمٝمييؿ، وسم ٤مصيي٦م اًمنيي إيمييؼم اًمييذي ٓ يٛمٙمييٜمٝمؿ    يٙمِمييٗمق   ٓ 

قمدييييييدة ويم يييييػمة ضميييييدًا ضميييييدًا ونيييييل    شمراىمييييي٥م اًمذسم٤مسمييييي٦م، طمٞمييييي٨م ضمييييي٤مء ذم اًمرواييييييي٤مت 

 اًمّم ٞم ٦م  هن٤م شم٘مع قمغم الٜم٤مح اًمذي ومٞمف اًمداء. 

ونيييذا  فميييـ طمريييك ًميييق  ضمريييي٧م اظمرٌييي٤مرات دمرسمٞمييي٦م ونيييل ويييٌط قميييغم اإلٟمييي٤مء، وىميييد 

يٙمق   قمج٤مز    اًمذسم٤مب قمغم ٟمققملم، ُمٜمف ُمي٤م يٙميق  اًميداء ذم الٜمي٤مح إيٛميـ، وُمٜميف 
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 يٙمق  ذم الٜم٤مح إين، ومر رٚمػ اًمٜمرٞمج٦م وٓ يٛمٙمـ اًمقصق   ًمٞمٝم٤م سم٤مًمرجرسم٦م. ُم٤م 

 ذًا ُميييييي٤م يٜمٌٖمييييييل طمٞمٜمئييييييٍذ ًمٚمٛمًييييييٚمؿ  ٓ    ي٘مييييييػ وي٘مييييييق  يمييييييام ىميييييي٤م  رب اًمٕميييييي٤معملم: 

ٚمِٞماًم ﴿ ًْ ُٛمقا شَم ٚم  ًَ  . [9:]النسل  ﴾َوُي

سمٕمييض إـمٌيي٤مء سمٕمييض اًمييديم٤مشمرة ي٘مقًمييق : نييذ  إطم٤مدييي٨م ُمِمييٙمٚم٦م، ومييٜم ـ ٟمرقىمييػ 

ًميييق  ردٟمييي٤م    -دن وٓ ٟمٙميييذب،  شميييدرو  ُمييي٤م طم٘مٞم٘مييي٦م نيييذا اعمقىميييػ قمٜمٝمييي٤م يٕمٜميييل ٓ ٟمّمييي

 ي:  هنييييييييؿ يٕميييييييي٤مُمٚمق  طمييييييييدي٨م ٟمٌييييييييٞمٝمؿ ُمٕميييييييي٤مُمٚمرٝمؿ ًمإلهارٞمٚمٞميييييييي٤مت؛ ٕ   -ٟمنمييييييييطمف

   ٓ ٟمّميدىمٝمؿ و   ٓ »اإلهارٞمٚمٞم٤مت نل اًمرل ضم٤مء قمـ اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م إُمر 

ؿ ٕٟمٜمييي٤م    صيييدىمٜم٤منؿ ٟمٙميييق  ىميييد صيييدىمٜم٤منؿ وميييٞمام ىميييد اوميييؽموا، و   يميييذسمٜم٤من «ٟمٙميييذهبؿ

يٛمٙمييييـ    ٟمٙمييييذهبؿ ذم يشء ُمييييـ اًمٌ٘م٤مييييي٤م اًم ٤مسمريييي٦م ُمييييـ رشارٕمٝمييييؿ، وميييي  ٟمّمييييدىمٝمؿ وٓ 

 ٟمٙمذهبؿ، نذا ُمقىمػ اعمًٚمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمإلهارٞمٚمٞم٤مت. 

 ُمييييي٤م ُمقىميييييػ اعمًيييييٚمؿ سم٤مًمٜمًييييي٦ٌم ًمألطم٤مديييييي٨م اًميييييقاردة قميييييـ اًمرؾميييييق  قمٚمٞميييييف اًمًييييي م 

، ¢وإؾم٤مٟمٞمد اًمّم ٞم ٦م ومي  بيقز  ٓ    يٙميق  رُمٜمي٤م سمي٤م  وسميام ضمي٤مء قميـ اًمرؾميق  

نييق اإليييام ؛ ٕٟمٜميي٤م    اٟمرٔمرٟميي٤م    ي ٌيي٧م سم٤مًمرجرسميي٦م اًمٓمٌٞميي٦م طم٘مٞم٘ميي٦م رشقمٞميي٦م ومآُمٜميي٤م،  ونييذا

ٟم ـ ُم٤م رُمٜم٤م سم٤مًمنمع واو٤مًمي٦م نيذ ، رُمٜمي٤م سميامذا؟ سم٤مًمٓمي٥م، طمٞمٜمئيذ نيذا يٜمي٤مىمض اإلييام  

رَيييي٤مُب ٓ َرْييييي٥َم  *امل ﴿اًمٙم٤مُمييييؾ، يمييييام ىميييي٤م  شمٕميييي٤ممم ذم  و  ؾمييييقرة اًمٌ٘مييييرة: 
َذًمِييييَؽ اًْمٙمِ

ًده ﴿عمييييييـ؟  [6-5]البقددددددرة ﴾ومِٞمييييييفِ  لمَ ُنيييييي ـَ ُي١ْمُِمٜمُييييييقَ  ﴿ُمييييييـ؟  [6]البقددددددرة ﴾ًمِْٚمُٛمر ِ٘ميييييي ِذي يييييي اًم 

 و  رشط ذم اعميي١مُمٜملم طم٘ميي٤ًم  يامهنييؿ سم٤مًمٖمٞميي٥م، وُميي٤م نييق اًمٖمٞميي٥م؟  [7]البقددرة ﴾سم٤ِمًْمَٖمٞمْيي٥ِم 

بيي٥م    شمًييٚمؿ سمييف  ¢يمييؾ ُميي٤م هميي٤مب قمييـ قم٘مٚمييؽ ومٝمييق همٞميي٥م، ومٙمييؾ ُميي٤م ضميي٤مء قمييـ ٟمٌٞمييؽ 

ذيـ ي٘ميررو  و   شم١مُمـ سمف، ؾمقاء صم٧ٌم ذم اًمٓم٥م  و ذم اًمٕمٚمؿ  م مل ي ٧ٌم، وًمذًمؽ اًم

اًمٞمقم وي٘مقًمق : ُم ؾ نذ  إطم٤مديي٨م ٟم يـ ٟمرقىميػ وٓ ٟم٘ميق  ومٞمٝمي٤م ؿميٞمئ٤ًم،  ٟميام يٚم٘ميق  

اًمِميييييؽ ذم ىمٚميييييقب اعمًيييييٚمٛملم، ذم ىمٚميييييقب اًمٓمٚمٌييييي٦م اًميييييذيـ ؾمٞمّميييييٌ ق  قميييييام ىمريييييي٥م 

ُمقضمٝملم ًمألُمي٦م، ووم٤مىميد اًمٌميء ٓ يٕمٓمٞميف، ومي٢مذا يمي٤م  ني١مٓء ٓ يقضميد قمٜميدنؿ اإلييام  

ذم ىمٚمقب اًمٜم٤مس؛ ٕهنؿ نؿ ذم  ٟمٗمًٝمؿ  ومٚمٞمس سم٤مؾمرٓم٤مقمرٝمؿ    يزرقمقا نذا اإليام 
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 . ¢ًمٞمس ُم١مُمٜملم سمٙم ػم و٤م ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل 

ٌََس َوشمَيَقمم  ﴿وم٢مذًا  ذا ضم٤مء ٟمص ىمقًميف شمٕمي٤ممم:  ك* قمَي ٤مَءُ  إقَْمٛمَي  [6-5]عدب: ﴾َ ْ  ضمَي

 ذًا نيييذا ُم ييي٤م  واىمٕميييل، يمٞميييػ ٟم٘ميييق     اًمرؾميييق  قمٚمٞميييف اًمًييي م ٓ برٝميييد، نييي٤منق ىميييد 

دْ ﴿اضمرٝمييييييييييد وًمٙمٜمييييييييييف مل ي٘ميييييييييير،  ٤م ُييييييييييي ك َوَُميييييييييي يييييييييي يم  ُف َيز  يييييييييي ُف  *ِريَؽ ًَمَٕمٚم  ُر وَمرَٜمَْٗمَٕميييييييييي يم  ذ  َ ْو َييييييييييي

يْمَره ، ويم يػم ُميـ إطمٙمي٤مم اًمريل صيدرت قميـ اًمرؾميق  قمٚمٞميف اًمًي م [8-7]عب: ﴾اًميذ 

 شمقطمل  ًمٞمٜم٤م ُمـ يم ُمف قمٚمٞمف اًمً م ٓ ُمـ يم م رب اًمٕم٤معملم  هن٤م اضمرٝم٤مد ُمٜمف. 

ٚمٞم٤مت اؾميٛمٝم٤م وم٤مـمٛمي٦م وىمري٤ًٌم ذيمرٟمي٤م سمٛمٜم٤مؾمي٦ٌم    اُمير ة ىمي٤مدرة ُميـ اًمّمي ٤مسمٞم٤مت اًمٗمْمي

سمٜم٧م ىمٞمس، ؾم٤مومر قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م وىمد ـمٚم٘مٝم٤م شمٓمٚمٞم٘مرلم، صمؿ  رؾمؾ  ًمٞمٝمي٤م سم٤مًمٓمٚم٘مي٦م اًم ٤مًم ي٦م، 

ويميي٤م  نييذا اعمٓمٚمييؼ اعمًيي٤مومر ويمٞمييؾ ذم اعمديٜميي٦م، ومجيي٤مء  ًمٞمٝميي٤م وسمٚمٖمٝميي٤م شمٓمٚمٞمييؼ زوضمٝميي٤م 

اًمٓمٚم٘مييي٦م اًم ٤مًم ييي٦م، وـمٚمييي٥م ُمٜمٝمييي٤م    ختيييرج ُميييـ دار زوضمٝمييي٤م؛ ٕهنييي٤م  صيييٌ ٧م سم٤مرٜمييي٦م ُمٜميييف 

ٜمييييدن٤م قمٚمييييؿ    اعمٓمٚم٘ميييي٦م صم صميييي٤ًم ًمييييٞمس نيييي٤م ٟمٗم٘مييييف وٓ ؾمييييٙمـ، سمٞمٜمقٟميييي٦م يمييييؼمه، ُميييي٤م يميييي٤م  قم

،  ي    زوضمٝميي٤م ـمٚم٘مٝميي٤م ¢وىمّميي٧م ىمّمييرٝم٤م ًمٚمٜمٌييل  ¢ومرجٚمٌٌيي٧م وذنٌيي٧م  مم اًمٜمٌييل 

ـمٚم٘م٦م صم٤مًم ٦م و رؾمؾ  مم ويمٞمٚمٝمي٤م وضمي٤مء  زم وـمٚمي٥م ُمٜميل اًمًيٙمـ، وم٘مي٤م  قمٚمٞميف اًمًي م: 

-اذنٌييييل  مم سمٞميييي٧م  م رشيييييؽ  -نٜميييي٤م اًمِميييي٤مند-ًمييييٞمس ًمييييؽ ٟمٗم٘ميييي٦م وٓ ؾمييييٙمٜمك اذنٌييييل 

 - ة وم٤موٚم٦م  يْم٤ًم ُمـ اعمٝم٤مضمرات ويم٤م  اعمٝم٤مضمرو  يؽمددو  قمغم دارن٤مويم٤مٟم٧م اُمر

 ذًا عميي٤م ىميي٤م  نيي٤م اذنٌييل يميي٤م  نييذا  -نٜميي٤م اٟمرٌٝمييقا-وم٘ميي٤م  نيي٤م: اذنٌييل  ًمٞمٝميي٤م، صمييؿ ىميي٤م : ٓ 

ٓ اذنٌييل  مم اسمييـ  م ُمٙمرييقم، »اضمرٝميي٤مد ُمييـ قمٜمييد  ٕٟمييف قم٘مييد نييذا اًم٘مييق  اذنٌييل ىميي٤م : 

  مم رظمر اودي٨م.  «اح ...وم٢مٟمف  قمٛمك وم٢مٟمؽ    ووٕم٧م  ٤مرح قمـ ر ؾمؽ ٓ ير

وم٢مذًا ذم ر  واطمد يّمدر ُمـ اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م يشء صمؿ يّمدر ُمٜميف يشء رظمير 

ومٝمذا  يمؼم دًمٞمؾ  ٟمف قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م برٝمد، وًمٙمـ اًمٗميرن يميام ىمٚمٜمي٤م رٟمٗمي٤ًم و يميرر 

ًمٞمس يمٛم ٚمف  ¢نذا قمغم ُم٤ًمُمٕمٙمؿ ًمٙمل شمٜمرٝمقا  مم او٘مٞم٘م٦م اعم٘مٓمقع هب٤م    اًمٜمٌل 

ًمٞمس يمٛم ٚمف ذم اًمٌنم، ومٝمق  ذا اضمرٝمد وم٠مظمٓمي٠م ٓ ي٘مير، يٜمٌيف  ¢اًمٜمٌل  يشء ذم اًمٌنم،
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 سمامذا؟ سمٓمري٘مف اًمقطمل.

دميدو   ٟميف ي٘ميق : نيق ذم ُمٙمي٤م  يميذا، صميؿ ي٘ميق : ٓ ذم  ذم طمدي٨م اًمدضم٤م  ُمي  ً 

ُمٙميي٤م  يمييذا، صمييؿ ي٘مييق  صميي ث  ييقي ت، نييذا وذاح و ؿمييٞم٤مء يم ييػمة ضمييدًا شمْمييٓمرٟم٤م    

ـ اضمرٝم٤مد  ًمٞمس يم٤مضمرٝمي٤مد اًمٕمٚميامء، طمٞمي٨م   اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م برٝمد وًمٙم ٟم٘مق  

يٛمقت  طميدنؿ وٓ يي١مضمر قميغم يم يػم ُميـ اضمرٝم٤مداشميف  ٓ اضمرٝمي٤مدًا واطميدًا؛ ٕٟميف  ظمٓمي٠م، 

 قمغم ظمٓم٠م، ٟمٕمؿ. رّ ٘مَ قمـ    يُ  -ٟمرضمع أ - ُم٤م اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م ومٝمق ُمٕمّمقم 

 (  00:  05: 45/ 306) اهلدى والنور /

 (  00:  08: 43/ 306) اهلدى والنور /

 (  00:  09: 34/ 306هلدى والنور /) ا

 (  00:  14: 32/ 306) اهلدى والنور /
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 ايطس١ٜ يف ايدع٠ٛ 

اًمًيي١ما  ي٘مييق :  ذا ظميي٤م  اًمييدقم٤مة ُمييـ سمٓمييش إٟمٔمٛميي٦م اًم٘م٤مرٛميي٦م نييؾ بييقز  ُمداظمٚميي٦م:

نييؿ اًمٕمٛمييؾ سمنييي٦م؟ وُميي٤م طمييدود نييذ  اًمنييي٦م؟ وُميي٤م ر يٙمييؿ ذم ُمييـ يييدقمل    ُمرطمٚميي٦م 

 ؟ً ٧م ُمـ اًمدقمقة اإلؾم ُمٞم٦ماًمني٦م ٟمُ 

 ٟم٤م ُم٤م  قمر٘مد    إوو٤مع اًمًٞم٤مؾمٞم٦م أ  شمّمؾ سم٤معمًيٚمٛملم    يٕميقدوا ذم  اًمِمٞم :

دقمييقوؿ اوييؼ يٕمٜمييل دقمييقة اًمرقطمٞمييد، دقمييقة قمٌيي٤مدة ا  يمييام رشع ا   هنييؿ يْمييٓمرو  

 مم    يدقمقا  ًمٞمٝم٤م هًا ُم٤م  فمـ نذا، وًمئـ قم٤مد اًمٙمٗمر ؾميػمشمف إومم يميام يمي٤م  إُمير 

ومٌٓمٌٞمٕمييي٦م اوييي٤م  ٓ ُمٜمييي٤مص ُميييـ اًم٘ميييق  سمجيييقاز ذم قمٝميييد اًمرؾميييق  قمٚمٞميييف اًمًييي م إو  

اًمرًيؽم سم٤مًميدقمقة، ًمٙمٜميل  قمر٘ميد    أ  اًميزُمـ زُميـ طمريي٦م ومٕمي ً وسم ٤مصي٦م وميٞمام يرٕمٚمييؼ 

ت اًمِم ّمييٞم٦م واًمٕم٘م٤مرييد اًمِم ّمييٞم٦م، ومٝمييذ  اوٙميي٤مم نيي١مٓء ُميي٤م يرييدظمٚمق   مم اسم٤مًمٕمٌيي٤مد

ٓ  –أ  وميييٞمام ٟمٕمٚميييؿ سمٛمّمييي٤مدُم٦م اإلؾمييي ُمٞملم ذم ذوات  قمامنيييؿ وقم٘م٤مريييدنؿ، ًمٙميييـ 

   وصؾ إُمر ذم سمٕمض اوٙم٤مم  و ذم سمٕمض اًمٔمرو  وم  ُمٜمي٤مص ُميـ  – ؾمٛم  ا 

ومييييي٢م  مل بيييييد »ذًميييييؽ، ٕ  اًمرؾميييييق  قمٚمٞميييييف اًمًييييي م ي٘ميييييق  ذم اويييييدي٨م اعمٕميييييرو : 

 .«ومٌٚم٤ًمٟمف، وم٢م  مل بد ومٌ٘مٚمٌف وذًمؽ  وٕمػ اإليام 

 ًمٙمـ  قمرؼم    اًم١ًما  يٕمٜمل ٟمٔمري وهمػم قمٛمكم اًمٞمقم.

ضميقدة ُمي  ً ومٞمٝمي٤م، نٜمي٤مح ُمي  ً ذم سمٕميض  ؾمر٤مذ،  ذا يم٤م  ذم اعمٜم٤مـمؼ اعمق ُمداظمٚم٦م:

اًمٌٚمييدا  وييـ ُئمٝميير اًمييدقمقة  مم اًمًييٜم٦م ي١مظمييذ وي٘مرييؾ و يي٤مرب، يميي٤م  ذم ًمٞمٌٞميي٤م وُميي  ً 

 ذم اًمٕمران وووع  ظمقاٟمٜم٤م ذم اًمٕمران   ء ضمدًا ٓ ٟمًرٓمٞمع اصمٜم٤م  يٚمر٘مٞم٤م .

 ُم٤م يٚمر٘مقا ذم اعم٤ًمضمد؟ اًمِمٞم :
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 سمِمٙمؾ قم٤مم ًمٙمـ ًمٚمدقمقة وُم٤م  مم ذًمؽ. ُمداظمٚم٦م:

ٗمٞمٜم٤م نذا ي٤م  ظمل،  ٟم٧م رضمٕم٧م أ  شمٙمريؾ شم٘ميق : ُمي٤م يًيرٓمٞمع اصمٜمي٤م     يٙم اًمِمٞم :

 برٛمٕم٤م، يٕمٜمل ُم٤م يًرٓمٞمٕم٤م     برٛمٕم٤م قمغم  ؾم٤مس اًمرٜمٔمٞمؿ.

 ٓ. يمذا  و يم٤م  ًمدرس ُم ؾ نذا اًمدرس. ُمداظمٚم٦م:

ُم٤م قمٚمٞمؽ، ًمٙمـ ذم اعم٤ًمضمد ُمقضمقد نذا اًمٚم٘م٤مء ونذا مل يٙمـ ذم اًمٕمٝمد  اًمِمٞم :

 إو .

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ل ومٝمؿ قمغم يميؾ طمي٤م  ٟمرضميق  ٓ يِميرد إُمير ذم  ي ُمٙمي٤م  يمي٤م ، ًمٙميـ يٕمٜم اًمِمٞم :

اًمني٦م ذم اًمٕم٤ٌمدة ومْم ً قمـ اإلقم م سم٤مًمٕم٘مٞميدة نيذا  ُمير رضورة ُميـ اًمييورات، ٓ 

 يٛمٙمـ    ي٘م٤م : ٓ، ٓ بقز  ُم٤م اعمقت و ُم٤م ُم٤مذا؟ اًمٙمٗمر، ٓ. 

 ضمزاح ا  ظمػم. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 مم اإلؾميي م هًا  ذا ظمٌميي اإلٟمًيي٤م  قمييغم يٕمٜمييل يمٛمٌييد  بييقز اًمييدقمقة  ُمداظمٚميي٦م:

 ٟمٗمًف.

 نذا نق. ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ( 00:  41: 03/   320) اهلدى والنور / 
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 املٓٗذ١ٝ ايدع١ٜٛ يف ظٌ 

 د اجلُاعاتدَُّعَت

 طمًييـ ا   ًمٞمييؽ ييي٤م ؿمييٞم .. ُميي٤م نييل اعمٜمٝمجٞميي٦م اًمٕمٚمٛمٞميي٦م ذم اًمييدقمقة  مم  ُمداظمٚميي٦م:

 الامقم٤مت؟ ا ؟  و اًمٙمر٥م اًمرل يٛمٙمـ    يٌد  هب٤م ذم نذ 

 ذم نذ  الامقم٤مت؟ اًمِمٞم :

ٟمٕمييييؿ اًمرييييل أ  شمٕمدد،ييييي ىمييييد يٙمييييق  شمٕمييييددن٤م شمٕمييييدد شمْميييي٤مد وًمييييٞمس شمٜمييييقع  ُمداظمٚميييي٦م:

 وختّمص.

وا  الييقاب قمييـ ُم ييؾ نييذا اًمًيي١ما  يٕمييقد  مم ـمري٘ميي٦م شمٕمٚمييؿ اًمٕمٚمييؿ، ومٛمييـ  اًمِمييٞم :

يم٤م  قم٤معم٤ًم ومٝمق اًمذي يًرٓمٞمع    ير رج ُمع  ي ا٤مقم٦م، يٕمٜمل ُمي  ً  ذا اسميركم  ٟمًي٤م  

ُمٚم ييد، يمٞمييػ ير ييرج ُمٕمييف؟ يمٞمييػ يرٍميي  ُمٕمييف؟ يمٞمييػ ب٤مدًمييف؟ ٟمييّز  ُمييـ سمِميي ص 

نذا اًمِم ص اعمٚم د  مم ؿم ص اقدي،  مم ٟمٍماين،  مم ُمًٚمؿ وي٤م   سمي٤م ، 

ُم٤مشمريييدي،  ؿمييٕمري..  مم رظميير ، يمٞمييػ؟  ٟميي٤م  ىمييق  الييقاب نييذا يرٓمٚميي٥م قمٚميياًم، ومٛمييـ 

ٕم٦م، يميي٤م  قم٤معميي٤ًم واًمٕمٚمييؿ درضميي٤مت وم٘مييد يًييرٓمٞمع    بيي٤مد  ُمًييٚماًم ُمٜم روميي٤ًم قمييـ اًمنمييي

ًمٙمـ ٓ يًرٓمٞمع    ب٤مد  زٟمدي٘م٤ًم ُم  ً  و اقدي٤ًم  و ٟمٍماٟمٞم٤ًم؛ ٕٟمف ًمٞمس قمٜمد  اـم ع 

 ٘مدؾميييقٟمف، و ٟمٌٞمييي٤مء سمٕمْميييٝمؿ ي١مُمٜميييق  سميييفقميييغم ُمييي٤م قمٜميييد نييي١مٓء ُميييـ يمرييي٤مب  ؽمُمقٟميييف وي

وسمٕمْميييٝمؿ يٙمٗميييرو  سميييف..  مم رظمييير ، ومٚميييٞمس ُميييـ اًمًيييٝمؾ وسمٙمٚمٛمييي٦م واطميييدة    ٟمٕمٓمٞميييؽ 

ٗمييرىمٝمؿ واظميير ومٝمؿ اظميير   شمْميي٤مد  و ُمٜمٝمجيي٤ًم يمٞمييػ ُيييدقمك نيي١مٓء اًمييذيـ ىمييد يٙمييق  شم

اظميييير   شمٜمييييقع؟ نيييييذا  ريييي٤مج  مم قمٚميييييامء، ونييييذ  ُمِميييييٙمٚمرٜم٤م ٟم ييييـ    إرض ىمٗمييييير 

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًم٘مٚمي٦م وضميقد اًمٕمٚميامء، ومٜمّميٞم رٜم٤م ٟم يـ    يِميرٖمؾ ـمي ب اًمٕمٚميؿ سمي٠م  ُيّميٌ قا 
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قمٚمامء، وم٢مذا ُم٤م  صٌ قا قمٚمامء اؾميرٓم٤مقمقا    يرقًميقا شمقضمٞميف يميؾ ُميـ يرّميؾ هبيؿ ويميؾ 

دشميف وقميغم طمًي٥م  ظم صيف واٟم راوميف ونٙميذا، وم٤مًمِمي٤مند ٓ سم ًٌف قمغم طمًي٥م قم٘مٞم

 يٛمٙمـ  ضم٤مسم٦م ُمقضمزة وخمرٍمة عم ؾ نذا اًم١ًما .

 ( 00: 40: 09/ 350) اهلدى والنور /

 

 ايدع٠ٛ ٚاملضاحل املسض١ً

ي٤م ؿمٞم  ٟم ـ ٟمًٛمع و طمٞم٤مٟم٤ًم ٟم٘مر  ًمٌٕمض اًمدقم٤مة ذم نذا اعمقوقع ٟمٗمًف  ُمداظمٚم٦م:

ق : ٟم ييـ ٟمجٞمييز نييذ  إؿمييٞم٤مء ُمييـ سميي٤مب و طمٞم٤مٟميي٤ًم يرقؾمييٕمق  ذم ُمقاوييٞمع  ظمييره ومٞم٘مقًميي

 اعمّمٚم ٦م ًمٜمنم اًمدقمقة وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ.

 ُم٤م ؿم٤مء ا . اًمِمٞم :

و طمٞم٤مٟم٤ًم يزيدو  قمغم يمٚمٛم٦م اعمّمٚم ٦م اصٓم طم٤ًم وم٘مٝمٞم٤ًم ي١مصمرو  سميف قميغم  ُمداظمٚم٦م:

قم٘ميييق  سمٕميييض اًمِمييي٤ٌمب اعمييير ٛمس ًمٚميييديـ ومٞم٘مقًميييق : ُميييـ سمييي٤مب اعمّميييٚم ٦م اعمرؾميييٚم٦م، 

   اًمِمٌف، سم٤مرح ا  ومٞمؽ! وم ٌذا ًمق  ًم٘مٞمرؿ اًمْمقء ذم اًمرد قمغم نذ

ٓ خيٗميييك قميييغم  نيييؾ اًمٕمٚميييؿ    اعمّميييٚم ٦م اعمرؾميييٚم٦م نيييل وؾميييٞمٚم٦م ذم طميييد  اًمِميييٞم :

ذاو٤م ًمٞم٧ًم خم٤مًمٗم٦م ًمٚمنمييٕم٦م، ومي٢مذا ُمي٤م يم٤مٟمي٧م  ٘ميؼ ُمّميٚم ٦م رشقمٞمي٦م ضمي٤مز  و وضمي٥م 

إظمذ هبي٤م؛ ٕهني٤م  وًٓ وؾميٞمٚم٦م هميػم خم٤مًمٗمي٦م ًمٚمنمييٕم٦م، وصم٤مٟمٞمي٤ًم  ٘ميؼ ُمّميٚم ٦م رشقمٞمي٦م، 

غم  ـم ىمٝمي٤م يميام رشح ذًميؽ ؿميٞم  اإلؾمي م اسميـ شمٞمٛمٞمي٦م وُمع    نذ  اًم٘م٤مقمدة ًمٞم٧ًم قمي

رمحف ا  ذم يمر٤مسمف اىمرْم٤مء اًمٍماط اعمًر٘مٞمؿ خم٤مًمٗم٦م  ص ٤مب ال ٞمؿ طمٞم٨م ىم٤م : 

    اعمّمٚم ٦م اعمرؾمٚم٦م ٓ بقز إظمذ هب٤م قمغم  ـم ىمٝم٤م و ٟمام ٓ سمد ُمـ شمٗمّمٞمؾ.

 ( 00: 54: 47/   360) اهلدى والنور /  



 الدعوة والدعاة -------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباىي يف امليهج

750 

 

 تٚادب ايدعا٠ َع اختالف اجملتُعا

سمٕمييييض اعمجرٛمٕميييي٤مت اإلؾميييي ُمٞم٦م،  و اعمجرٛمٕميييي٤مت اإلؾميييي ُمٞم٦م خترٚمييييػ  اًمًيييي٤مرؾ:

 طمقانؿ ُمـ ىمٓمٍر  مم ىمٓمر، ومٌٕمْمٝم٤م ىمد وصؾ اوْمٞمض وسمٕمْمٝم٤م  روميع ُمٜميف سم٘مٚمٞميؾ، 

وسمٕمْمٝم٤م ُم٤م زا  اخلػم ومٞمف فم٤منرا، وم١ًمازم ُم٤م يمي٤م  ومٞميف اخليػم فمي٤منرا، واًمٜمي٤مس سميدؤوا 

ٍة ؾمٚمٞمٛم٦م، وسمدؤوا يٗمرـمق  ذم يرٝم٤موٟمق  سم٤مًمرٛمًؽ سمديٜمٝمؿ، وىمد ُمـ ا  قمٚمٞمٝمؿ سمٕم٘مٞمد

اًمًيييييٚمقح ذم اعمٕمييييي٤مُم ِت، ُمييييي٤م ٟمّميييييٞم رؽ ًمٚميييييدقم٤مة نٜمييييي٤مح ذم اعم ٤مومٔمييييي٦م قميييييغم نيييييذا 

اعمجرٛمييع وُميي٤م نييل اًمٓمري٘ميي٦م اعمٜمِمييقدة ًمٚم ٗميي٤مظ  قمٚمٞمييف قمييغم وييقء اًمٙمريي٤مب  واًمًييٜم٦م 

 وُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًم  .

اًمِمييٞم  : ٓ ؿمييؽ    اًمييدقم٤مة بيي٥م    يٌٞمٜمييقا ًمألُميي٦م سم٠مإمٝميي٤م وقمييغم ُمراشمٌٝميي٤م اًمرييل 

ًمٞمٝم٤م ذم ؾم١ماًمؽ    يٌٞمٜمقا نؿ، سم٠م  اإلؾم م واإليام  ىمقٌ  وقمٛمؾ و ٟمف يزيُد  رشت  

  زي٤مدشميييُف  ٟميييام نيييل سم٤مًمٕمٛميييؾ اًمّمييي٤مًم ، وٟم٘مّمييي٤مٟمُف  ٟميييام نيييق سميييؽمح اًمٕمٛميييؾ  وييييٜم٘مص، و

اًمّم٤مًم ، وارشمٙم٤مب ُم٤م هنك ا  شم٤ٌمرح وشمٕمكم قمٜمف، ونذا ذم اًمقاىمع يرٕمٚمؼ سمٓمر  ُمـ 

ييييزا  يم يييػٌم ُميييـ اعمًيييٚمٛملم اًمٞميييقم   ـميييرا  اًمٕم٘مٞميييدة اًمّمييي ٞم ٦م، ذًميييؽ ٕ  اإلييييام  ٓ

يرٌٜمق  ُمذن٤ًٌم ىمدياًم ي٘مق  سم٠م  اإليام  ٓ يزيد وٓ ييٜم٘مص، ونيذا ظمي   ُمي٤م ضمي٤مء ذم 

اًمٙمري٤مب واًمًييٜم٦م اًمّمي ٞم ٦م اعمرييقاشمرة، و   يميي٤م   صي ٤مب ذاح اعمييذن٥م ٓ يٜمٙمييرو  

وضميييقب اًمٕمٛميييؾ اًمّمييي٤مًم ، وًمٙميييٜمٝمؿ ٓ بٕمٚمقٟميييُف ُميييـ اإلييييام  وم ٞميييٜمام يييي٠مُمُر رسُمٜمييي٤م قميييز 

  ي١مُمٜمقا سم٤م  ورؾمقًمف ومٝمق ٓ يٕمٜمل وم٘مط  ٠م  يدظمٚمقا ذم اًمًٚمؿ يم٤موم٦م  ووضمؾ اًمٜم٤مس سم

صميؿ نيق ٓ ي٘ميقُم  «ٓ  ًمف  ٓ ا  حمٛميدُا رؾميق  ا »   ئمؾ اعمًٚمؿ ي٘مرٍم قمغم ىمقًمِف 

سم ييِؼ نييذ  اًمِمييٝم٤مدة،  و سم ييؼ نيي٤مشملم اًمِمييٝم٤مدشملم، اًمِمييٝم٤مدُة إومم ٓ  ًمييف  ٓ ا ، نييذ  

٥م اؾميييرٚمزم ومٝميييؿ اعمًيييٚمؿ ًمٚمرقطمٞميييد سم٠مىمًييي٤مُمِف يميييام شمٕمٚمٛميييق  وٓ  وميييٞمض ذم نيييذا ال٤مٟمييي
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اًم  صميي٦م، شمقطمٞمييد اًمرسمقسمٞميي٦م، وشمقطمٞمييد اإلُنٞميي٦م  و اًمٕمٌيي٤مدة وشمقطمٞمييد إؾمييامء واًمّمييٗم٤مت، 

، شمًيرٚمزم  وًٓ اًمٗمٝميؿ اًمّمي ٞم  ¢ًمٙمـ اًمِميٝم٤مدة اًم ٤مٟمٞمي٦م ونيل    حمٛميدًا رؾميق  ا  

سمرِف ، صمؿ اًمٕمٛمُؾ هب٤م، يمام ضم٤مء ذم ىمّم٦م همزو  سمق سمٙمر اًمّمديؼ وحم٤مر¢ًمرؾم٤مًم٦م اًمٜمٌل 

 لامقم٦م  نؾ اًمردة وايش اؾمٛمف نذا ُمدقمك اًمٜمٌقة .

 ُمًٞمٚمٛم٦م. ُمداظمٚم٦م:

ُمًييٞمٚمٛم٦م اًمٙمييذاب، يميي٤م  نٜميي٤مح وىمٗميي٦م ُمييـ سمٕمييض اًمّميي ٤مسم٦م    نيي١مٓء ومييٞمٝمؿ  اًمِمييٞم :

ىميي٤م  ذم اوييدي٨م اًمّميي ٞم   ¢ُمييـ يِمييٝمد    ٓ  ًمييف  ٓ ا ، ومٙمٞمييػ شم٘ميي٤مشمٚمٝمؿ واًمٜمٌييل 

 ٓ ا  وا  حمٛميييدًا   ُميييرُت     ىم٤مشميييَؾ اًمٜمييي٤مس طمريييك يِميييٝمدوا    ٓ  ًميييف»يميييام شمٕمٚمٛميييق  

نؿ و ُمييقانؿ  ٓ سم ٘مٝميي٤م وطمًيي٤مهبؿ ءرؾمييق  ا  وميي٢مذا ىم٤مًمقنيي٤م، وم٘مييد قمّمييٛمقا ُمٜمييل دُميي٤م

، ومٜم٤مىمش  سم٤م سمٙمر اًمّمديؼ، يمٞمػ شم٘م٤مشمٚمٝمؿ ونيؿ يِميٝمدو ، وميذيمرُ  سمي٠م  اًمٜمٌيل «قمغم ا 

ىميي٤م   ٓ سم ٘مٝميي٤م، وُمييـ طمييؼ نييذ  اًمِمييٝم٤مدة اًم٘مٞميي٤مم سمٛمرٓمٚم٤ٌمويي٤م ُمييـ إريميي٤م  وُمٜمٝميي٤م  ¢

اٟمنمَح ىمٚم٥م قمٛمر نذِ  اًمٚمٗمر٦م اًمرل ًمٗم٧م  سمق سمٙمر ٟمٔميرُ  واشمٗم٘ميقا  قمٓم٤مء اًمزيم٤مة وسمذًمؽ 

واوٛمييييد   اٞمٕميييي٤ًم قميييييغم ُم٘م٤مشمٚميييي٦م  نيييييؾ اًمييييردة  وٟمٍمييييينؿ ا  قمييييز وضميييييؾ، وميييي٢مذًا ُميييييـ 

ُم٘مرْميٞم٤مت نييذ  اًمِمييٝم٤مدة نييق    ٟمٗمٝمييؿ    ُمييـ ًمييقازم اإليييام  اًمٕمٛمييؾ سم٠مريميي٤م  اإلؾميي م 

يٖميذي اإلييام   سمؾ وسمٙمؾ ومْمٞمٚم٦م ضم٤مء هب٤م اإلؾم م، وذًميؽ اًمٕمٛميؾ اًمّمي٤مًم  نيق اًميذي

وي٘مقيييِف واًمٕمٙمييس سميي٤مًمٕمٙمس ا٤مُميي٤ًم، وهبييذا ومييذاح اعمييذن٥م اًمييذي ي٘مييق  سميي٠م  إقمييام  

صمييي٤مرِ  قميييدم آنيييرامم سمييي٤مٕقمام  راًمّمييي٤مو٦م ٓ شميييدظمؾ ذم ُمًيييٛمك اإلييييام  يٙميييق  ُميييـ 

اًمّم٤مو٦م، وًمذًمؽ وم ٨م ًمٚمٛمًٚمٛملم قميغم اًمٕمٜم٤ميي٦م سمي٤مٕقمام  اًمّمي٤مو٦م يٌيد  ُميـ رشح 

يزييد وييٜم٘مص وًميٞمس وم٘ميط سم٘ميق  سميي ٓ إلًميف  ٓ ٟمف ىمقٌ  وقمٛمؾ و ٟميف  اإليام  اًمّم ٞم  

ا  حمٛمدًا رؾمق  ا ، ُمع اإلىمرار هب٤م، صمؿ إقمام  اًمّم٤مو٦م نذ   ُمقر واضمٌي٦م ًميٞمس 

ن٤م قم ىم٦م ذم ُمًٛمك اإليام ، وًمذًمؽ ىمٌؾ يمؾ يشء ب٥م قمغم اًمدقم٤مة اإلؾم ُمٞملم 

وا   ،   يرسمٓمييقا إقمييام  اًمّمييي٤مو٦م سم٤مًمٕم٘مٞمييدة، وُ س نييذ  اًمٕم٘مٞميييدة  ٓ ونييق اإلييييام 

إقميييام  اًمّمييي٤مو٦م نييييل ُميييـ ُمًييييٛمك اإلييييام ، ونييييذا سم ييي٨ٌم ىميييي٤مم سمنميييطمِف وشمٗمّمييييٞمؾ 

اًمٙميييي م ومٞمييييف  نييييؾ اًمٕمٚمييييِؿ وسم ٤مصيييي٦م ؿمييييٞم  اإلؾميييي م اسمييييـ شمٞمٛمٞميييي٦م رمحييييُف ا  ذم يمر٤مسمييييِف 
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، ومرسُمٜمي٤م قميز وضميؾ طمٞميٜمام ييذيمر اإلييام  ي٘مرٟميُف دارياًم "اإلييام "اعمٕمرو  هبذا آؾميؿ 

يي ﴿نييل ؾمييقرة اًمٕمٍميي :  و سمييدًا سم٤مًمٕمٛمييؾ اًمّميي٤مًم  و ؿمييٝمر ؾمييقرة ذم ذًمييؽ  ِ   * َواًْمَٕمٍْمِ

ي ٤مَ  ًَمِٗميل ظُمْنٍ ًَ ي٤مِو٤َمِت  *اإِلٟم ـَ رَُمٜمُيقا َوقَمِٛمُٚميقا اًمّم  يِذي ٓ  اًم  ، ومٝمٙميذا بي٥م    [7-5العصدر ]﴾ ِ

يدٟمدَ  اًمدقم٤مة دارياًم و سميدًا  مم دقميقة اعمًيٚمٛملم َ  مم    يٕمٛمٚميقا  و ٓ ي٘مرٍميوا قميغم 

يمييي٤م  نٜمييي٤مح ومٕمييي ً ىميييد قمييير  اعمٙمٚمٗميييق  ُمٕميييرومرٝمؿ ًمٚمرقطمٞميييد  وًمٚمٕم٘مٞميييدة اًمّمييي ٞم ٦م    

اٞمٕميي٤م اًمٕم٘مٞمييدة اًمّميي ٞم ٦م ٕ  ذم اًمقاىمييع ٓ شم٘مرٍميي قمييغم ُمٕمروميي٦م اًمرقطمٞمييد سم٠مىمًيي٤مُمِف 

اًم  صم٦م يمام ذيمرٟم٤م، سم٠م  ب٥م    يْمؿ  مم ذًمؽ يمؾ ُم٤م ضم٤مَء ذم اًمٙمر٤مب واًمًيٜم٦م،وىمد 

ٟمجيييد يم يييػمًا ُميييـ اًمٜمييي٤مس ويييـ ٓ قمٚميييؿ قمٜميييدنؿ يٜمٙميييرو  يم يييػمًا ُميييـ او٘مييي٤مرؼ اًمنميييقمٞم٦م 

نؿ ُمقطمدو  يِمٝمدو  سم٠م  ٓ  ًميف  ٓ ا  سمي٤معمٕمٜمك اًمّمي ٞم   وًمٙميـ لٚمٝميؿ اًمٖمٞمٌٞم٦م و

ىمييد يٜمٙمييرو   ؿمييٞم٤مَء نييل صم٤مسمريي٦م ذم اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م ظم٤مصيي٦م ذم نييذا اًمٕمٍميي اويي٤مرض، 

قمٍم اًمٗمرـ، قمٍم رضمقع اًمٗمرن اإلؾم ُمٞم٦م سم٠مصم٘م٤من٤م، وًمق يم٤مٟم٧م سمٕمٞمدًة قمـ  ؾميامرٝم٤م، 

وُمًييييٞمٓمرة قميييغم يم يييػم ُمييييـ  ومٙم٤مًم٘مدريييي٦م ُمييي  ً، واعمٕمرزًمييي٦م نييييؿ أ   ومٙمييي٤مرنؿ ؾمييي٤مردة 

اعمًٚمٛملم، و   يم٤مٟم٧م ًميٞمس سم٤مؾميؿ آقمريزا  واؾميؿ اًم٘مدريي٦م وٟم يق ذًميؽ، وبي٥م    

ٟمييذيمر نيي١مٓء اًمييذيـ يٕمٛمٚمييق  اًمٕمٛمييؾ ُمرقايمييدو  قمييغم اإليييام  اًمييذي وىميير ذم اًم٘مٚميي٥م 

سميييزقمٛمٝمؿ    ييييذيمروا سم٤مو٘مٞم٘مييي٦م اًمًييي٤مسم٘م٦م     اإلييييام  يزييييد سم٤مًمٕمٛميييؾ اًمّمييي٤مًم  زاريييد    

ٚم٘مٞم٤مم سمام ومرض ا  قمز وضميؾ ُميـ اًمٕمٌي٤مدات ومٛم يؾ ىمقًميِف  ذروا ُمـ ٟمرٞمج٦م اإل ٤م  ًم

: ٓ  ¢ذم إُمر سم٤مًمّم ة يٌـ اًمرضمؾ وسملم اًمٙمٗمر شمرح اًمّم ة وم٘مد يمٗمر، وىمقًمِف  ¢

يزين اًمزاين طملم يزين ونق ُم١مُمـ، وٓ ينن اًم٤ًمرن طملم ينن ونق ُم١مُمـ، وٓ 

ر اعمًٚمٛملم يٜمرٝم٥ُم اًمٜمٝم٦ٌَم ونق ُم١مُمـ ونٙمذا، ب٥م    يذيمروا سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمرل شم٠مُم

سمام ومرض ا  قمٚمٞمٝمؿ وسم٤مٕطم٤مدي٨م اًمريل  يذرنؿ ُميـ    يقاىمٕميقا  ُمي٤م هني٤منؿ ا  قمٜميف 

ًمٕمٚمٞمي٤م شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم، ًمذًمؽ ُم  ً ُم٤م ٟمرا  ذم يم يػٍم ُميـ اًميٌ د ؾميقاًء يم٤مٟمي٧م ُميـ اًمٓمٌ٘مي٦م ا

ٛمييييـ دوهنيييي٤م ُمييييـ شمييييؼمج اًمٜمًيييي٤مء وظمييييروضمٝمـ قمييييـ أداب وومٞمٝميييي٤م اخلييييػم يم ييييػم ومْميييي ً قم

: اًمّميييي ة واًمًيييي م ذم اوييييدي٨م اًمّميييي ٞم ىمقًمييييِف قمٚمٞمييييف اإلؾميييي ُمٞم٦م اًمقاضمٌيييي٦م، ومٛم ييييؾ 

صٜمٗم٤م  ُمـ اًمٜم٤مس مل  ر ٤م سمٕميد، رضمي٤مٌ  سم٠مييدنؿ ؾميٞم٤مٌط يم٠مذٟمي٤مب اًمٌ٘مير يييسمق  هبي٤م »

اًمٜم٤مس، وٟم٤ًمٌء يم٤مؾمٞم٤مت قم٤مري٤مت رؤوؾمٝمـ يم٠مؾميٜمٛم٦م اًمٌ ي٧م اعم٤مرٚمي٦م  ًمٕمٜميقنـ ومي٢مهنـ 
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ُمٚمٕمقٟميي٤مت ٓ يييدظمٚمـ الٜميي٦م وٓ بييد  ر ٝميي٤م، و   ر ٝميي٤م ًمرقضمييد ُمييـ ُمًييػمة يمييذا 

 ذا ظمرضميي٧م اعميير ة ُمييـ سمٞمرٝميي٤م ُمرٓمٞمٌيي٦م ًمٞمجييَد اًمرضميي٤م  »:  ¢، يمييذًمؽ ُميي  ً ىمقًمييُف «يمييذاو

، ومٚمق    اُمير ًة ظمرضمي٧م ُميـ سمٞمرٝمي٤م ُمرجٚمٌٌي٦م الٚمٌي٤مب اًمنميقمل  ٓ «رار رٝم٤م ومٝمل زاٟمٞم٦م

يره ُمٜمٝم٤م يشء ٓ وضمٝمٝم٤م  وٓ يمٗم٤من٤م ًمٙمٜمٝم٤م ر ٝم٤م ُمألت اًمٓمريؼ واًمرضم٤م   ذا ُمروا 

ة ُميرت ذم نيذا اعمٙمي٤م ، سم٤منؿ    نٜمي٤مح  ُمير  عمر ة خيٓمر ذمُمـ نٜم٤مح وًمق مل يروا ا

ي٘مق  ذم طم٘مٝم٤م  هن٤م زاٟمٞم٦م نذا ُم  ً ُمـ إُم ٚمي٦م اًمريل هنيك اًمرؾميق  قمٚمٞميف  ¢اًمرؾمق  

يمري٥َم قميغم اسميـ  دَم طمٔميف ُميـ اًمزٟمي٤م » ¢اًمً م ومٞمٝم٤م اًمٜمًي٤مء، اًمرضمي٤م  ي٘ميق  اًمرؾميق  

ًٛمع، واًمٞمد ومٝمق ُمدريمُف ٓ حم٤مًم٦م وم٤مًمٕملم شمزين وزٟم٤من٤م اًمٜمٔمر، وإذُ  شمزين وزٟم٤من٤م اًم

شمييزين وزٟم٤منيي٤م اًمييٌٓمش، واًمرضمييُؾ شمييزين وزٟم٤منيي٤م اعمٌميي، واًمٗمييرج يّمييدُن ذًمييؽ يمٚمييُف  و 

، ومٝمذ  يمٚمٝم٤م فمقانر ُمِم٤مندة اًمٞمقم ذم يم ػم ُمـ اعمًٚمٛملم واعمًٚمامت طمٞم٨ُم «يٙمذسمفُ 

 هنييؿ   ٚمييقا اًم٘مٞميي٤مم سمييام  ُميير ا  ُمييـ ضمٝميي٦م  و واىمٕمييقا اورُميي٤مت اًمرييل هنييك ا  شمٌيي٤مرح 

ٜمرنمييي ذم اًمٕمٍمييي اوييي٤مرض ذم سمييي ٍد يمييي٤م  ُميييـ نيييدا٤م وُميييـ وشمٕمييي٤ممم قمٜمٝمييي٤م، ُمييي  ً سميييد  ي

 ٓ ونييق  قمٗميي٤مؤنؿ ًمٚم ييك،أ  سمييد ت نييذ  اًمٔميي٤منرة ذم  ¢شمٌيي٤مع ؾمييٜم٦م ٟمٌٞمٜميي٤م اقم٤مدويي٤م 

سمٕميض اًميٌ د اًمريل يم٤مٟمي٧م شمٚميؽ قم٤مدوي٤م اًمٓمٞمٌيي٦م،  ٟمٕمٙميس إُمير ومٞمٝمي٤م ومٌيدا طمٚميُؼ اًمٚم ٞميي٦م 

وًمٚمًيييٜم٦ِم ذم  ٟمرِمييي٤مرًا ُمريٕمييي٤ًم ضميييدًا، ونيييذ   يْمييي٤ًم ومٞميييِف خم٤مًمٗمييي٤مت ًمٚمٙمرييي٤مِب ايٜمرنُمييي ومٞمٝمييي٤م 

 ًييٚمؿ  ذا وىمييػ قمٚمٞمٝميي٤م اُمييرألٟمّمقصييٝم٤م اًمٙم ييػمة واًمٙم ييػمة ضمييدًا، سم ٞميي٨ُم    اًمٕميي٤ممل اعم

ىمٚمٌُف ىمٜم٤مقم٦ًم سم٠مهن٤م ًمٞم٧ًم ُمـ اعم رُم٤مت وم٘مط سمؾ نل ُمـ اًمٙم٤ٌمرر وًمذًمؽ قميغم ني١مٓء 

اًمدقم٤مة    يٌٞمٜمقا نيذِ  اعمٗم٤مؾميد اًمريل سميد ت شمٜمرنمي ُمٜمٝمي٤م ُمي  ً طمٚميُؼ اًمٚم ٞمي٦م، ُمٜمٝمي٤م ُمي  ً 

، يمييييؾ نييييذ  إؿمييييٞم٤مء ٟمرييييُػ اًمٜمًيييي٤مء وييييقا ـَ ضمٌٝمـ خلييييدودنـ، ًمًييييقاقمدنـ، ًمًييييقىمٝم

حمرُمييي٦م سميييٜمص اًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م، ومييي٤مًم٘مرر  اًمٙميييريؿ  ٙميييل قميييـ  سمٚميييٞمس اًميييرضمٞمؿ ٕٟميييُف 

ونييق يرُمييل همٞمييؾ ىمٚمٌييِف وُٕمييرهنؿ ومٚمٞمٌييرٙمـ طمٞمييٜمام صيي٤مر ًمٕمٞمٜميي٤ًم ُمييـ رب اًمٕميي٤معملم ىميي٤م  

يي٦م شميٜمص ُمرهنؿ ومٚمٞمٖمػم  ظمٚمؼ ا ، ومرٖمػم ظمٚميؼ ا  قميز وضميؾ نيذ  أ ذا  إٟمٕم٤مم ؤ

قمغم  ٟمف  ـم٤مقم٦م ًمٚمِمٞمٓم٤م  وُمٕمّمٞم٦م ًمٚمرمحـ وم٤مٔي٦م ىم٤مقمدة  ٟمف ٓ بقز شمٖمٞمػم ظمٚمؼ ا  

قمز وضمؾ صمؿ ضم٤مءت سمٕمض إطم٤مدي٨م  ًمر٠ميمَد    شمٖمٞمػم ظمٚمؼ ا ِ نق ُمٕمّمٞم٦م   وـم٤مقم٦م 

ًمٚمِمٞمٓم٤م ، ُمـ ذًمؽ ُم٤م  رشُت  ًمٞمف رٟمٗم٤ًم ُميـ طمٚميؼ اًمٚم ٞمي٦م وٟمريُػ ًمٚم قاضمي٥م وهمػمني٤م، 
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وظميي٤مًمٗمقا اًمٞمٝمييقُد اًمٚم ييك اًمِميي٤مرب و قمٗمييقا  ام طمٗمييقطمٞميي٨ُم ىميي٤م  قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي 

واًمٜمّم٤مره وذم اودي٨م إظمر اًمذي ضم٤مء ذم ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد اعمٕمروومي٦م    اًمٜمٌيل 

صغم ا   قمٚمٞمف ورًمف وؾمٚمؿ ر ه رؾمق  يمنه طمٞمٜمام ضمي٤مَء اعمديٜمي٦م وىميد طمٚميَؼ وٞمريُف 

وم٘مييي٤م  ُميييـ  ُميييرح هبيييذا ىمييي٤م  رن )يٕمٜميييل يمنيييه( ىمييي٤م  قمٚمٞميييف اًمًييي م  ُمييي٤م رن ومييي٠مُمرين 

سم٢مقمٗمييي٤مء اًمٚم ٞمييي٦م وىميييُص اًمِمييي٤مرب، ومييي٤مٔ  نيييذ  اًمٔمييي٤منرة اٟمرنميييت ذم يم يييػم ُميييـ اًميييٌ د 

ومٕمغم اًمدقم٤مة    يٜمٌٝمقا  مم ؾمقرٝم٤م ويمرانرٝم٤م و هن٤م ُميـ اعمٕمي٤ميس اًمٙمٌي٤مر وًميٞمس يميام 

ـُ الامنػم     قمٗم٤مء اًمٚم ٞم٦م ؾمٜم٦م واًمًيٜم٦م شمٕمريٗمٝمي٤م قمٜميدنؿ ُميـ ومٕمٚمٝمي٤م  صمٞمي٥م قمٚمٞمٝمي٤م  ئم

اًمٗمرارض وقمغم يمؾ ُمًٚمؿ    يٕمٗمق قمـ  وُمـ شمريمٝم٤م مل يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م نذ  ومريْم٦م ُمـ

ىمي٤م  : ًمٕميـ  ¢وٞمرِف وا  ٓ  ٚم٘مٝم٤م، يمذًمؽ ُم  ً ومٞمام يرٕمٚمؼ سمرٖمٞمػم ظمٚمؼ ا  ومي٤مًمٜمٌل 

اعمٜمٛمّميي٤مِت واعمرٜمٛمّميي٤مت، واًمقاؿمييامِت واعمًرقؿمييامت، واًمٗم٤مليي٤مت، ذم طمييدي٨م 

واًمقاصيييييييي ِت واعمًرقصيييييييي ت، »رظميييييييير وذم رواييييييييي٦م  ظمييييييييره ذم نييييييييذ  اوييييييييدي٨م 

، نذ  إؿمٞم٤مء وٟم قن٤م اًمٙم يػم واًمٙم يػم «ٚمِؼ ا  ذو اوًـواًمٗم٤مل٤مت اعمٖمػماِت خل

ضمييدًا ُمرضمٕمٝميي٤م اًمٙمريي٥م اًمرييل  ًمٗميي٧م  ييي٧م قمٜمييقا  اًمٙمٌيي٤مرر، يمٙمريي٤مب اًمييذنٌل ويمرييي٤مب 

اًمزواضمر ًمٚمٝمٞم ٛمل وٟم ق ذًمؽ ومي  بيقز  ذًا    يًيٙم٧م اًميدقم٤مة قميـ شمٜمٌٞميف اًمٜمي٤مس  مم 

طمريييك اٟميييف بييي٥م اًمٕمٛميييؾ اًمّمييي٤مًم  وبييي٥م قمٚميييٞمٝمؿ  آٟمرٝمييي٤مء قميييام طميييرم ا  قميييز وضميييؾ 

يرٛمٙمٜميييقا ذم ذًميييؽ ُميييـ اعم ٤مومٔمييي٦م قميييغم  يامهنيييؿ  وًٓ وقميييغم زي٤مدشميييِف ٕٟميييف ًميييٞمس ُميييـ 

ـمٌٞمٕميي٦م اًمٌمييء  ذا مل يييزداد  ٓ    يييٜم٘مص وا  يرضمييع  مم اًمييقراء، نييذا ُميي٤م  يييين 

 أ  ُمـ اًمٙم م طمق  ذاح اًم١ًما ، ٟمٕمؿ . 

ًمٙمـ ٟمْمٞمػ  مم ُمي٤م ؾميٌؼ ُميـ إطم٤مديي٨م اًميقاردة وميٞمام يرٕمٚميؼ سمٕميدم ضميقاز اًمٓمٕميـ 

ًيييٚمٛملم سمٕمْميييٝمؿ ذم سمٕميييض ؾميييقاًء يمييي٤م  نيييذا اًميييٌٕمض ُميييـ  نيييؾ اًمٕمٚميييؿ  و ُميييـ ُميييـ اعم

ايع إدب اليؿ  ذم طميدي٨ٍم  ¢ومي٢م  اًمٜمٌيل  ،ـم ب اًمٕمٚمؿ  و ُميـ قم٤مُمي٦م اعمًيٚمٛملم

ويقىمر يمٌػمٟم٤م  ،واطمد طمٞمٜمام ىم٤م  قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م ًمٞمس ُمٜم٤م ُمـ مل يرطمؿ صٖمػمٟم٤م

ٕمف ذم طميشمِف وذم همٞمٌرف ومٜمٕمر  طمؼ اًمٕم٤ممل يًرٚمزم اًمر٠مدَب ُم ،ويٕمر  ًمٕم٤معمٜم٤م طم٘مفُ 

ًمٙمييـ نييذا ٓ يًييرٚمزم اًمٕمٌقدييي٦م ًمييف يمييام نييق ؿميي٠م  سمٕمييض اًمّمييقومٞم٦م واًمٖميي ة ُمييـ  ،قمييٜمٝمؿ

 ،وُمييـ ذًمييؽ ومييٞمام اقمر٘مييد  ٟميي٤م اًم٘مٞميي٤مم ًمٚمٕميي٤ممل  ذا دظمييؾ اعمجٚمييس ،اعمِميي٤مي  وٟم ييق ذًمييؽ
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ومٝمذا ٓ يٜمٌٖمل    يٙمق  ذم اعمجرٛمع اإلؾمي ُمل اعمٜم٘ميك اعمّميٗمك ٕ  ضمٝميد اًميدقم٤مة 

ي٘مؽمسميييقا ُميييـ اعمجرٛميييع اإلؾمييي ُمل اعمٜم٘ميييك اعمّميييٗمك، ٕ   اإلؾمييي ُمٞملم طم٘مييي٤ًم نيييق   

لٝمد اًميدقم٤مة اإلؾمي ُمٞملم طم٘مي٤ًم نيق    ي٘مؽمسميقا ُميـ اعمجرٛميع اإلؾمي ُمل إو  اًميذي 

 :ٓ يٛمٙمـ    يٕم٤مد يمام يم٤م   و ٟمام إُمر يمام ىمٞمؾ

    وووسفوَّلل إن مل تؽوكووووَّلل  ووو ؾفم

 

 

 إن َّللل  ووووسه  ووووسلؽرَّلل   ووووال ر  

ؽ إومييييراد إظمٞميييي٤مر وٟم يييي٤مو     ٟمقضمييييَد ومييييٜم ـ ٟم يييي٤مو  يميييي٠مومراد    ٟمرِمييييٌف سم٠موًمئيييي  

وقميغم  ،جمرٛمٕم٤ًم يٙمق  ؿمٌٞمف سمذًمؽ اعمجرٛميع وٓ يٙميق  ًميف ُم يٞم ً  سميدًا نيذا ُمًير ٞمؾ
نذا وم ٞمٜمام ٟمرٛم ؾ ؿم ّم٤ًم  و جمرٛمٕم٤ًم وم سمد    يٙميق  دارياًم ٟمّمي٥َم  قمٞمٜمٜمي٤م ومي  ٟمٗمٕميؾ 

ٕ  او٘مٞم٘مييييي٦م يميييييام  ؿمييييي٤مر  ًمٞمٝمييييي٤م ىمقًميييييُف قمٚمٞميييييف اًمًييييي م ذم  ، ٓ ُمييييي٤م ومٕمٚميييييقا    اؾميييييرٓمٕمٜم٤م

اويييدي٨م اًمّمييي ٞم  ُمييي٤م  ُميييرشمٙمؿ ُميييـ يشء ومييي٠مشمقا ُمٜميييف ُمييي٤م اؾميييرٓمٕمرؿ وُمييي٤م هنٞميييرٙمؿ قمٜميييف  

ومي٤مضمرٜمٌق  . وم٤مٕؿميٞم٤مء اًمٕمٛمٚمٞميي٦م حمّميقرة ٓ شم٘مٌييؾ اًمزيي٤مدة ومٛميـ إقمييام  اًمٞميقم سمٕمْمييٝم٤م 

ُمنمييوع وسمٕمْمييٝم٤م ًمييٞمس ُمنمييوع  يمييرام اًمٕمٚمييامء سمييٌٕمض اعمٔميي٤منر ُمٜمٝميي٤م ُميي٤م ًمٗميي٧م  اًمٜمٔميير 

ـ اًمٗميييييقى وقميييييـ اًمٙمييييي م  ًمٞميييييف وضميييييزاح ا  ظميييييػم    يٌرٕميييييدو  قميييييـ اويييييدي٨م وقمييييي

ًمٙميـ نيؾ ُميـ  ،نيذا ومٕميؾ بي٥م    ُيقىمَيػ و   يي١مشمك ُمٜميُف ُمي٤م يًيرٓم٤مع،واًمدرس يٚم٘ميك

ذًمييؽ ُميي  ً    نييذا اًمٕميي٤ممل  ذا دظمييؾ جمٚمًيي٤ًم يمٛمجيي٤مًمس ُميي٤م  ىمييق  جميي٤مًمس اًمٕمٚمييؿ نييذا 

ًمٙميييـ  ذا  ،واوييي  ضميييدًا    ـمييي ب اًمٕمٚميييؿ طمٞمٜميييذاح ٓ يٜمٌٖميييل    ي٘مقُميييقا نيييذا اًمٕمييي٤ممل

ؾ ُميـ اًمٕمٚميؿ اًمٜمي٤مومع وُميـ اًمٕمٛميؾ اًمّمي٤مًم     ي٘ميقم دظمؾ جمٚم٤ًًم ًمٞمس جمٚمس قمٚمٍؿ ني

ٟمييييؽ شمٙمييييق    نييييؾ اعمجٚمييييس ًمييييذًمؽ اًمٕميييي٤ممل اًمييييداظمؾ  مم اعمجٚمييييس الييييقاب شمرِمييييٌُف 

وُمـ نق اًمِم ص اًمقطمٞمد اًمٗمريد اًمذي نق اًمذي يٜمٌٖميل     ريذي سميف هميػم   ،ُم ٚمٝمؿ

و نييؾ اًمٕمٚمييؿ يٕمٚمٛمييق  وًمييٞمس نييذا ويي٤م  ،¢نييق يمييام ٟمٕمٚمييؿ اٞمٕميي٤م حمٛمييدًا رؾمييق  ا  

  ومٞمييف، ًمٙمييـ اًمريي٠موي ت يمييام دظمٚميي٧م ذم قمٚمييؿ اًمٙميي م اعمرٕمٚمييؼ سم٤مًمٕم٘مٞمييدة ومٞمييف خيرٚمٗمييق

يميام روه  ¢ومٙميؾ يٕمٚمٛميق     اًمٜمٌيل  ،دظمؾ  يْم٤ًم سم٤مسم٤م اًمر٠مويؾ ذم إطمٙم٤مم اًمٕمٛمٚمٞمي٦م

اإلُم٤مم اًمٌ ٤مري ذم يمر٤مسمِف إدب اعمٗمرد سم٤مًمًٜمد اًمّم ٞم  قمـ  ٟميس سميـ ُم٤مًميؽ ر  

ويمي٤مٟمقا  ذا ر و   ¢ا   ا  شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤م  : ُم٤م يم٤م  ؿم ّمي٤ًم  طمي٥م  ًميٞمٝمؿ ُميـ رؾميق 
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صميؿ  يميد قمٚمٞميف اًمّمي ة  ¢ ذا دظميؾ اًمٜمٌيل  ،مل ي٘مقُمقا ًمف عم٤م يٕمٚمٛمق  ًمٙمرانٞمرف ًميذًمؽ

واًمًييي م سم٘مقًميييِف ُمييي٤م يمييي٤م   صييي ٤مسمُف طمريّمييي٤ًم قميييغم ومٕمٚميييِف ونيييق  ٓ ي٘مقُميييقا ًميييف يميييام ذم 

ُم٘مٕمدُ  ُمـ اًمٜم٤مر، ومي٤مٔ   رٛم ؾ ًمف اًمٜم٤مس ىمٞم٤مُم٤ًم ومٚمٞمرٌق طمدي٨م  ٟمس وم٘م٤م  ُمـ  طم٥م    ي

 نييؾ اًمٕمٚمييؿ ٓ  ،ؾميي ُمل يمٚمييف خميي٤مًمػ نييذا اوييدي٨م اًمّميي ٞم  واًمييذي ىمٌٚمييفاًمٕميي٤ممل اإل

يٜمٙميييروَ  قميييغم  صييي ٤مهبؿ وقميييغم قم٤مُمييي٦م اًمٜمييي٤مس وميييٞمام  ذا دظميييَؾ جمٚمًييي٤ًم وىمييي٤مُمقا ًميييف ٓ 

ظم   اًمًيٜم٦م ُميـ اًمٕمي٤مملِ واًميذيـ ىمي٤مُمقا ًميف  يمراُمي٤ًم  ،يٜمٙمرو  ذًمؽ ونذا ظم   اًمًٜم٦م

   ٟمرقضمييف داريياًم  مم اًمرِمييٌف  ذًا قمٚمٞمٜميي٤م ٟم ييـ  ،وشمٕمٔمييٞماًم ُميي٤م نٙمييذا يميي٤م  اعمجرٛمييع إو 

ىمييد ي٘ميي٤م   ٟمٜميي٤م ٓ ٟمًييرٓمٞمع يمييام  ٟميي٤م  ،شمِمييٌٞمف جمرٛمٕمٜميي٤م قمٛمٚمٞميي٤ًم سميي٤معمجرٛمع إو  ،يمييام ىمٚمٜميي٤م

عم ٧م رٟمٗم٤ًم    ٟمجٕمؾ جمرٛمٕمٜم٤م يمذاح اعمجرٛمع    ٟمجٕمؾ يمؾ ومرٍد ُمـ  ومرادٟم٤م يم٠مومراد 

 وًمئييييؽ اعمجرٛمييييع ًمٙمييييـ ؾمييييددوا وىميييي٤مرسمقا يمييييام ىميييي٤م  قمٚمٞمييييف اًمًيييي م وُمييييـ اعمًيييي٤مددة 

 ٟمييي٤م ؿميييٞم  ادظميييؾ جمٚميييس صميييؿ ي٘مقُميييق   صيييٛم٧م  ،ٟمٕميييؽم   ٟمٜمييي٤م ُم٘مٍميييو  واعم٘م٤مرسمييي٦م   

وميي٢مذًا ُميي٤م سم يي٨م اعمقوييقع ُمٕمييل ُميي  ً وميي٠مىمق  ٓ طمييق   ،ونييؿ ي٘مقُمييق  وٓ ُمرؿمييد نييؿ

 ،واريييير  ،وشمًييقيٖمف ، ُميي٤م     طميي٤مو  شمؼميييير  ، قميييؽم  هبييذا اخلٓمييي٠م،وٓ ىمييقة  ٓ سميي٤م 
سميؾ قميغم ـمي ب ونذ  ُميـ إُميقر اًمريل يٜمٌٖميل قميغم  نيؾ اًمٕمٚميؿ  ،نذ  ومرٜم٦م ،واِمٞمرف

اويييدي٨م اًم ييي٤مين يييي١مو  يميييام  و  اويييدي٨م إو  ُميييـ اًميييذيـ  ،اًمٕمٚميييؿ    ارٛميييقا هبييي٤م

ؾمٞمد اًمٌنمي ييدظمؾ  مم  ¢وم٤مًمرؾمق   ،روقا هبذ  اًمٔم٤منرة ُمع    نذ  خم٤مًمٗم٦م يم٤مومٞم٦م

عميييي٤مذا واطمييييد ُميييي كم طم٘مييييػم  سم٤مًمٜمًيييي٦ٌم ًمٚمرؾمييييق  يييييدظمؾ  ،اعمجٚمييييس ٓ  طمييييد ي٘مييييقم ًمييييف

 ؾمي٠مذيمر نيذ  اًمٔمي٤منرة خم٤مًمٗمي٦م ًمرٚميؽ ُمٝمام شم٠مو  اودي٨م يمام ،اعمجٚمس ومٞم٘مقُمق  ًمف

ًمرقاوييٕمِف وًمٙمامًمييِف ٓ  يي٥م يميي٤م  يٙميير   ¢ي٘مقًمييق  نييذا يميي٤م  رؾمييق  ا   ،اًمٔميي٤منرة

ـمٞمييي٥م و ٟمييي٧م يييي٤م ومْميييٞمٚم٦م اًمِميييٞم  ُمييي٤مذا شمرييييد نيييؾ شمرييييد    شمٙميييق  ُم٘مريييدي٤ًم  ،نيييذا اًمٌميييء

ـمٞمي٥م  ،ٓ   قمقذ سم٤م   ٟم٤م  ريد     شمِمٌف سمف يمام ىمٚمٜم٤م رٟمٗمي٤مً  ،سم٤مًمرؾمق   م خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمرؾمق 
وم٠مٟمنمي سميلم  صي ٤مسمؽ   ٟميؽ شمٙمير  نيذ   ¢ًا  ذا يمٜم٧م ص٤مدىم٤ًم ذم شمِميٌٝمؽ سم٤مًمرؾميق   ذ

ؾميقاًء ىمٚمٜمي٤م    نيذا اًمرقاويع  ،اًمٔم٤منرة   و شمقاوع يميام شمقاويع اًمرؾميق  قمٚمٞميف اًمًي م

ومرض قملم  و نق ُمًر ٥م ٓ ٟمدظمؾ ذم نذ  اًمرٗم٤مصٞمؾ ٕ  نذا ٓ يٛمٙمـ اًمقصيق  

ٕٟميف يمي٤م  طم٘مٞم٘مي٦ًم  ،ًمٜمي٤مس ُمٕميفُ يم٤م  يٙمر  نذا اًم٘مٞم٤مم ومرج٤موب ا ¢ًمٙمـ اًمرؾمق   ، ًمٞمف
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ومٚمٞمٜمنميييي سمييييلم  ،وميييي٢مذا يميييي٤م  اًمٕميييي٤ممل ُم٘مرييييدي٤ًم سم٤مًمرؾمييييق  قمٚمٞمييييف اًمًيييي م ،يٙميييير  نييييذا اًمٌمييييء

  نيييذا ًميييٞمس ُميييـ اًمًيييٜم٦م وشمٕمٔميييٞمؿ اًمٕمييي٤ممل ٓ يٙميييق  هبيييذ  اعمٔمييي٤منر اظميييق  صييي ٤مسمف يييي٤م 

شم٠مويؾ اودي٨م اًم ٤مين ُميـ  طمي٥م      ،نذا اًمر٠مويؾ ًمٚم دي٨م إو  ،اعم ٤مًمٗم٦م ًمٚمًٜم٦م

ٞم٤مُم٤م نذا اًمِمٞم  رضمؾ قمي٤ممل وم٤مويؾ صي٤مًم   سمٕميد ُمي٤م يٙميق  قميـ طمي٥م يرٛم ؾ ًمف اًمٜم٤مس ىم

عمي٤م ؟  ،اليقاب ٓ ، ذًا نذا بقز ًمف اخلٞمي٤مر ،اًمٔمٝمقر واًمرٕمجر  واًمرٙمؼم  مم  ظمر 
ىمد ٟم٘مق  ذم زيد ُمـ  نؾ اًمٕمٚمؿ اٟمف ٓ شميدور اًمِميٌف طمقًميُف سمي٠م  ي٘مي٤م  سم٠مٟميف  ي٥م اًم٘مٞمي٤مم 

ـمٞمي٥م نيذا نيق  ،مل ي٘مقُميقا ؾميٞم٤م  قمٜميدُ  ىمي٤مُمقا  و ،سمٕميد ُمي٤م يٙميق  ٟم٘ميق    ،ُمـ  صي ٤مسمف

 ،ؾمٞم٤م  قمٜمد  ىم٤مُمقا  و ُم٤م ىم٤مُمقا  ًمف ٟمٗمًُف زيمٞم٦م ـم٤منرة  مم  ظمر  ،اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م
 ،وميامذا يمي٤م   صمير نيذ  اًمييٜمٗمس اًمزيمٞمي٦م سم٤مًمٜمًي٦ٌم ًمٚميذيـ يٕمٔمٛمقٟمييف ويقىمروٟميُف يميام  ُميروا سمييف

نيييذا  ،طميييدي٨م ُميييـ  طمييي٥م    يرٛم يييؾ ًميييف اًمٜمييي٤مس ىمٞم٤مُمييي٤م  ذاً  ،يمييي٤مٟمقا  هنيييؿ ٓ ي٘مقُميييق  ًميييف
وًمٙمـ اًمذيـ ي٘مقُمق  نذا اعم ٥م نؾ نؿ يًي٤مقمدوٟمف  ،يرٕمٚمؼ سم٤مًمذي  ٌف اودي٨م

 ،نييذا  ذا قمرومٜميي٤م اٟمييف  ٌييف ،قمييغم اخلييػم  ُميي٤م قمييغم اًمنميي ٓ ؿمييؽ يًيي٤مقمدوٟمف قمييغم اًمنميي
ومٚمٞمرٌيق   ،ٟم٘مٓمع سمي٠مهنؿ  ذا ىمي٤مُمقا ًميف ؾمي٤مقمدو  قميغم اًمنمي  قميغم    يٙميق  ُميـ  نيؾ اًمٜمي٤مر

ٟم٘مييييق  وميييي   ُمرٙمييييؼم وميييي   ـمٞميييي٥م وًمييييٞمس يمييييؾ قميييي٤ممل ُميييي  ً ٟمًييييرٓمٞمع ،ُم٘مٕمييييدُ  ُمييييـ اًمٜميييي٤مر

ًميييٞمس يميييؾ اًمٕمٚميييامء سمٓمٌٞمٕمييي٦م  ،ُمرٕمجيير  اًم٘مٞمييي٤مم ًميييف ُمًييي٤مقمد  ًميييف ًمٞمرٌيييق  ُم٘مٕمييدُ  ُميييـ اًمٜمييي٤مر

 ¢عمييي٤م؟  وًٓ  ىمريييداًء سم٤مًمرؾميييق   ،ومٝميييؾ بيييقز اًم٘مٞمييي٤مم ًميييف ٟم٘ميييق  ًميييف ٓ ،اوييي٤م  نٙميييذا

صم٤مٟمٞمييي٤ًم ُميييـ سمييي٤مب ؾميييد اًمذريٕمييي٦م  ي  ذا اًمٕمييي٤ممل اقمرييي٤مد اًمٜمييي٤مس    ي٘مقُميييقا ًميييف  ،و صييي ٤مسمف

 ا اًم٘مٞم٤مم.شمِمقوم٧م ٟمٗمًف  مم نذ

 ( 00:  28: 14/   571) اهلدى والنور / 
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 طسٜك١ ايدع٠ٛ يف ايدٍٚ اييت 

 ٗد فٝٗا ايدع٠َٛطِضُت

ي٘مييق  اًمًيي٤مرؾ: ٟم ييـ ٟمٕمييٞمش ذم سم دٟميي٤م  يي٧م فمييؾ طمٙمقُميي٦م قمٚمامٟمٞميي٦م ٓ  ُمداظمٚميي٦م:

ؼ ٟمٔميييي٤مم اإلؾميييي م ذم اوٙمييييؿ، ومييييام اًمٓمري٘ميييي٦م اًمًييييٚمٞمٛم٦م اًمرييييل يٜمٌٖمييييل    شمًييييٚمٙمٝم٤م ٌ يييي ٓمَ شمُ 

ُمييـ طمٞميي٨م اًمرويي٤م هبييذا اًمقوييع وقمدُمييف، وإُميير سميي٤معمٕمرو   اًمييدقمقة ُمييع نييذا اًمٜمٔميي٤مم

واًمٜمٝمييييل قمييييـ اعمٜمٙميييير، وُمييييـ طمٞميييي٨م ُميييي٤م  ذا شمٕمرويييي٧م اًمييييدقمقة ًمييييٌٕمض اعمٔميييي٤ممل ُمييييـ 

 اوٙمقُم٦م يم٢مهم ن سمٕمض اعم٤ًمضمد  و  ي٘م٤م  سمٕمض إٟمِمٓم٦م.

يميام ىمي٤م   ¢اًمر٤مري  يٕمٞمد ٟمٗمًف يمام ي٘مقًمق ! وظمػم انده نده حمٛمد  اًمِمٞم :

ومٕمجٞم٥م ُمـ اعمًٚمٛملم ُم٤م  دري نؾ نق الٝميؾ  حمٛمد ٟمٗمًف قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م،

 و اًمٖمٗمٚم٦م  و برٛمٕم٤م  ُمًٕم٤م، نيؿ يٕمٚمٛميق     ُمي٤م يّميٞم٥م اعمًيٚمٛملم اًمٞميقم ذم يم يػم ُميـ 

اًمٌ د  و ذم سمٕمْمٝم٤م ىمد  ص٤مسم٧م اًمدقمقة ذم  و  ٟمِم٠مو٤م، ومي٠مٟمرؿ شمٕمٚمٛميق  اًميدقمقة يمي٤م  

 نيييي٤م ُمرطمٚمريييي٤م : ُمٙمٞميييي٦م وُمدٟمٞميييي٦م، ومٗمييييل اعمرطمٚميييي٦م اعمٙمٞميييي٦م يميييي٤م  ي ىمييييل اعم١مُمٜمييييق  سميييي٤م 

ورؾميييقًمف  يم ييير وييي٤م ي ىميييل اعمًيييٚمٛمق  ذم ُم يييؾ نيييذا اوٙميييؿ اًمٕمٚميييامين اًميييذي ذيمييير  

اًم٤ًمرؾ، ومامذا يٗمٕمؾ ن١مٓء  ٧م نذا اوٙمؿ اًمٙم٤مومر ال٤مرر؟ يٗمٕميؾ ُمي٤م ومٕميؾ رؾميق  

و صيي ٤مسمف، ُميي٤م اًمييذي ومٕمٚمييق ؟ ٓ يشء ؾمييقه  هنييؿ صييؼموا قمييغم ُميي٤م  وذوا ُمييع  ¢ا  

 يمييييام شمٕمٚمٛميييق  يم ييييػمً َا اًميييدقمقة سم٘ميييدر و وذي رؾمييييق  ا  و وذي  صييي ٤مب رؾميييق  ا 

 ويم ػًما.

ُمييي٤م  ذا يميييي٤م  ٓ بييييدو  صيييؼًما قمييييغم إذه اًمييييذي يٚم٘مقٟميييف، ُمييييع  ين  ؿمييييٝمد سميييي٠م   و

إذه اًمييذي ًم٘مٞمييف الٞمييؾ إو  ٓ ُم ييؾ ًمييف ذم زُم٤مٟمٜميي٤م نييذا سمًيي٥ٌم شمٓمييقر ُميي٤م يًييٛمقٟمف 

سم٤مورييي٦م واًم٘مييقاٟملم و مم رظميير ، و   يميي٤م  ٓ خيٚمييق إُميير ُمييـ اًمٔمٚمييؿ، نييذا ٓ يٛمٙمييـ 
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ـ اًميذيـ يمي٤مٟمقا يٜمنميو  سم٤معمٜم٤مؿميػم، واًميذي يمي٤م  يقويع  ي٧م  ؿميٕم٦م  ٟمٙم٤مر ، ًمٙميـ  يي

اًمِمييٛمس اويي٤مرة ويقوييع قمييغم سمٓمٜمييف اًمّميي رة.. ٟميي٤مر وصم٘مييؾ وُميي٤م ؿميي٤مسمف ذًمييؽ، طمرييك مل 

يّمؼم  طمدنؿ نق قمدي سمـ طمي٤مشمؿ اًمٓمي٤مرل يميام ضمي٤مء ذم سمٕميض اًمروايي٤مت وًميق    ومٞمٝمي٤م 

ء وييييٕمًٗم٤م ًمٙمٜمٝميييي٤م ا ييييؾ اوٞميييي٤مة اًمْمييييٜمؽ واًمٕمييييذاب اًمِمييييديد اًمييييذي يميييي٤م  يٚم٘ميييي٤م  نيييي١مٓ

قا  *امل ﴿اًمّمي ٤مسم٦م، ومييامذا ومٕمٚمييقا؟ صييؼموا يمييام ىميي٤م  شمٕميي٤ممم:  يُميي ٥َم اًمٜم يي٤مُس َ ْ  ُيؽْمَ
يي ًِ َ طَم

ْؿ ٓ ُيْٗمرَٜمُييقَ   قا رَُمٜم يي٤م َوُنيي ـَ  *َ ْ  َيُ٘مقًُميي ِذي يي ـ  ا  ُ اًم  ٞمَْٕمَٚمَٛم ِٝمْؿ وَمَٚميي
ٌْٚمِ ـْ ىَميي
ـَ ُِميي ِذي يي ْد وَمرَٜم يي٤م اًم  َوًَمَ٘ميي

ـ  اًْمَٙم٤مِذسمِلمَ   .[7 - 5 بوت ]العنك﴾َصَدىُمقا َوًَمٞمَْٕمَٚمَٛم

ي٘مق  اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م ذم اودي٨م اًمّم ٞم  يم٤مًمرٗمًيػم نيذ  أيي٦م 

يميي٤م  ُمييـ ىمييٌٚمٙمؿ يميي٤م   طمييدنؿ ي١مظمييذ ومٞمقوييع اعمٜمِميي٤مر قمييغم ُمٗمييرن ر ؾمييف »اًمٙمريٛميي٦م: 

ُم٤مذا  ص٤مسمٜم٤م ٟم ـ؟   «ًمػمشمد قمـ ديٜمف وم  يرشمد قمـ ديٜمف طمرك ي٘مع ومٚم٘مرلم قمغم إرض

ؿ اًميذي  صيٞم٥م سميف إوًميق ، ُميع ذًميؽ صيؼموا ُم٤م  ص٤مسمٜم٤م يشء ُمـ نيذا اًمٕميذاب إًميٞم

وصيييؼموا طمريييك ٟمٗميييد اًمّميييؼم ومييي٠مذ  اًمرؾميييق  قمٚمٞميييف اًمًييي م عميييـ ؿمييي٤مء ُميييٜمٝمؿ سمييي٤منجرة، 

 وسمٕمْمٝمؿ سم٘مل ي٠مظمذ اًمٕمذاب ويرٚم٘مك اًمٕمذاب طمرك ضم٤مء إُمر سم٤منجرة  مم ...

... ذاح ضميق اًمٕمييرب وضمييق ىميريش ذم سمٞميي٧م ا  اوييرام نيق الييق اًمييقصمٜمل اًمٕمٚمييامين 

ـْ َ ْرُض ا  ِ ﴿يٕمٞميييد ٟمٗمًيييف!  ُمييي٤م    يّميييؼم و ُمييي٤م    اييي٤مضمر: اعمٚم يييد، اًمرييي٤مري   َ مَلْ شَمُٙمييي

وم٢م  اؾمرٓم٤مع    ... ومٞمٝم٤م و ٓ ومٚمٞمس ًمف  ٓ اًمّمؼم،  [97]النسل  ﴾َواؾِمَٕم٦ًم وَمُرَٝم٤مضِمُروا ومِٞمَٝم٤م

ُمييع آٟمِمييٖم٤م  سميي٤مًمٕمٚمؿ واًمييدقمقة  مم ا  سميي٤مًمرل نييل  طمًييـ طمرييك ييي٠ميت ا  قمييز وضميييؾ 

 سم٤مًمٗمرج.

اًمدُمقي٦م وسم٤مٟٓم٘م سم٤مت اًمٚمٞمٚمٞم٦م ذم ًمٞمؾ ٓ ىمٛمير ومٞمٝمي٤م ومٝميذا ًميٞمس   ُم٤م اًم٘مٞم٤مم سم٤مًم قرات

ُمـ ... اإلؾم م  سمًدا، ًمٞمس ذم اإلؾم م صمقرات وًمٞمس ذم اإلؾمي م اٟم٘م سمي٤مت؛ ٕهني٤م 

ٓ شمييي٠ميت  ٓ سم٤مًمنمييي إيميييؼم، ٟمرييييد    ٟمٗمييير ُميييـ اًمنمييي إصيييٖمر ومٜم٘ميييع ذم اًمنمييي إيميييؼم، 

ضمييرم  ٟمييف يميي٤م  ُمييـ قم٘م٤مرييد  واًمقاىمييع ذم اًمٕمٍميي اويي٤مرض ي١ميمييد ًمٙمييؿ نييذ  او٘مٞم٘ميي٦م، وميي 

اًمًٚمػ  ٟمف ٓ بقز اخلروج قمـ اوٙم٤مم، نؿ يٕمٜمق  ـمًٌٕم٤م طمٙمي٤مم اعمًيٚمٛملم اًميذيـ 
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يٜم روميييق  ذم ىمٚمٞميييؾ  و يم يييػم.. ذم ىمريييي٥م  و سمٕمٞميييد قميييـ إطمٙمييي٤مم اًمنميييقمٞم٦م، عمييي٤مذا ٓ 

بقز اخلروج؟ ٕ  نذا اخلروج ؾمٞم١مدي  مم ؾمٗمؽ اًمدُم٤مء، صميؿ ٓ  ٘ميؼ اًمٖميرض 

   ٟمّميؼم قميغم ذًميؽ و    اليقاب:يمؿ همػم ُمًٚمؿ ومٕميرومرؿ اعمٜمِمقد،  ُم٤م  ذا يم٤م  او٤م

 هنرؿ سم٠مٟمٗمًٜم٤م وسمرٕمٚمٞمٛمٜم٤م ًمديٜمٜم٤م وشمرسمٞمرٜم٤م ٕوٓدٟم٤م قمغم نذا اإلؾم م.

وُمـ اإلؾم م    ٟمٖمذي ٟمٗمقؾمٜم٤م وٟمٗميقس  وٓدٟمي٤م سمر ٛميؾ إذه ذم ؾميٌٞمؾ ا  قميز 

٦م ًمٚمٛمًيٚمٛملم، نيذا  ُمير ُمًير ٞمؾ، إُمير يميام  وضمؾ، و ٓ ٟمرّمقر    اًمدٟمٞم٤م شمّمٌ  ضمٜم٦ًم سم٤مًمٜمًٌي

ومٛمييـي يمييي٤م  ... ومٛمٕمٜميييك ذًميييؽ  ٟميييف   «اًميييدٟمٞم٤م ؾميييجـ اعمييي١مُمـ وضمٜمييي٦م اًمٙمييي٤مومر»ىمييي٤م  قمٚمٞميييف اًمًييي م: 

 .يٙمق  شمٍمومف ذم طمدود وٞم٘م٦م ضمًدا  مم    ي٠مذ  ا  قمز وضمؾ سم٤مًمٗمرج

 (00:26:00/ (9هـ )1408لقاءات املدونة لعام )

 األَس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس فسض عٝين أّ نفا٥ٞ؟

ٕمرو  واًمٜمٝميل قميـ اعمٜمٙمير وميرض قميلم  م وميرض يمٗم٤ميي٦م، نيؾ إُمير سمي٤معم ُمداظمٚم٦م:

 ُمع ذيمر إدًم٦م ًمق شمٙمرُمرؿ.

٦مٌ ﴿وميييرض يمٗم٤ميييي٦م؛ ٕ  أيييي٦م رص ييي٦م ذم ذًميييؽ:  اًمِميييٞم : ييي ٜمُْٙمْؿ ُ ُم 
ـْ ُِمييي رَُٙم ]آ: ﴾َوًْمييي

 وًمٞمس يمؾ ومرد ُمـ  ومراد إُم٦م. [568عمران 

 (00:51:35( /26أهل احلدوث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 فك٘ املٛاشْات ايػسع١ٝ

 ٟمٜمر٘مؾ ؿمٞمئ٤ًم ُم٤م  مم وم٘مف اًمدقمقة ُم٤م نق وم٘مف اعمقازٟم٤مت اًمنمقمٞم٦م؟  ٤ًمرؾ:اًم

 اعمقازٟم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمِمٞم :

 ]..ن اًم٤ًمرؾ:

  ومٝمؿ نذ  اًمٙمٚمٛم٦م ُم٤م اًمِمٞم :

سم٤مإلؾميي م  قمٝمييدٍ  قييي٤م قم٤مرِميي٦م ًمييقٓ    ىمقُمييؽ طمييدي »وُميي٤م نييق وم٘مييف طمييدي٨م:اًمًيي٤مرؾ:

 ٗمًيدة  وونؾ يٛمٙمـ    ير يذ نيذا اويدي٨م ىم٤مقميدة ذم شميرضمٞم  اعم «ندُم٧م اًمٙمٕم٦ٌم

اعمّمٚم ٦م ُم  ً يمٛم ٤م  يٕمٜمل  ٟم٤ًم  يريد    يٓمٌؼ طمٙمؿ اعمّمي٤موم ٦م يٕمٜميل ٓ يرييد    

يّمييي٤موم  اًمٜمًييي٤مء ٕ  ذًميييؽ ٓ بيييقز وسميييذًمؽ شم٘ميييػ  ُم٤مُميييف ُمِميييٙمٚم٦م قمٔمٞمٛمييي٦م ونيييق  ُمييي٤مم 

 ُمييريـ  ُميي٤م    ي٘مٓمييع رمحييف و ُميي٤م    يّميي٤موم  ومٞم٘مييق  اًمييٌٕمض ًمييف ىمٓمييع اًمييرطمؿ ُمٗمًييدة 

ذًمؽ قمٚمٞمييؽ    شمّمييؾ رمحييؽ قمٔمٞمٛميي٦م ودرء اعمٗم٤مؾمييد  ومم ُمييـ ضمٚميي٥م اعمّميي٤مًم  ومٚميي

 و   شمّم٤موم  .

و   نيييذا اويييدي٨م دًمٞميييؾ قميييغم نيييذ   ، ىميييق  نيييذا اًمٙمييي م صييي ٞم  ٟمٕمييييؿ . اًمِميييٞم :

اًم٘م٤مقمدة ًمٙمـ اعمِمٙمٚم٦م نق اًمرٓمٌٞمؼ، وم ٞمٜمام ي٘مق  اًم٘م٤مريؾ  ٟميف  ذا اُمرٜميع ُميـ ُمّمي٤موم ٦م 

اًمٜمًيي٤مء ًمييزم ُمييـ ذًمييؽ اًمقىمييقع ذم ىمٓمييع اًمييرطمؿ، شمييره نييؾ ذًمييؽ صيي ٞم ؟  م نييق ُمييـ 

رشمٙميييي٤مب سمٕمييييض اعم ٤مًمٗميييي٤مت ا دٟمييييك إؾميييي٤ٌمب ًمٚمرًييييي٤مُم  ذم  سميييي٤مب اعم٤ٌمًمٖميييي٦م واختيييي٤مذ

سمييدقمقه    نييذ  اعمٗمًييدة شميي١مدي  مم ُمٗمًييدة  يمييؼم ُمييـ نييذ  اعم ٤مًمٗميي٦م، وم٤مًم٘م٤مقمييدة ُمييـ 

اًمٜم٤مطمٞميي٦م اًمٜمٔمرييي٦م ٓ ؿمييؽ ذم صيي رٝم٤م، وًمٙمييـ اعمٝمييؿ صيي ٦م شمٓمٌٞم٘مٝميي٤م نييذا ُمييـ ضمٝميي٦م، 

٤مب وُمـ ضمٝم٦م  ظمره نذا اًم٤ٌمب  ذا مل ير٘مـ شمٓمٌٞم٘مف سمدىم٦م ُمرٜم٤منٞم٦م ومير  قميغم اًمداقمٞمي٦م سمي
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ُمييـ اخلٓمييقرة ُمييـ اخلٓمييقرة سمٛمٙمييي٤م ، ومًييٞمؽمح اًمنمييع ذم نييذ  اعمًيي٠مًم٦م صمييؿ ذم اًم ٤مٟمٞميي٦م 

صمؿ ذم اًم ٤مًم ٦م ومٞمٜم٘مٚم٥م إُمر  ٟمف ومٕمؾ ذًمؽ ًمٙمل يدقمق اًمٜم٤مس  مم اإلؾم م و ذا سمف نق 

ر  قمييـ اإلؾميي م ذم يم ييػم ُمييـ  طمٙم٤مُمييف ُمًيي٤ميرة ُمٜمييف ًمٚمجٛمٝمييقر اًمييذي يٕمييٞمش سمييلم  يييٜم

 فمٝمراٟمٞمف.

  سم ّمقصف، ٓ  شمّمقر ُمًٚماًم ي٘مقم سمقاضم٥م إُمر  ٟم٤م أ  ٓ  شمّمقر نؾ اإلٟم٤ًم

سميييي٤معمٕمرو  واًمٜمٝمييييل قمييييـ اعمٜمٙميييير ومٞم٘مييييع سمييييلم ُمٗمًييييدشملم يمييييؼمه وصييييٖمره، اًمّمييييٖمره 

اعمّمييي٤موم ٦م واًمٙميييؼمه ىمٓميييع اًميييرطمؿ،  ٟمييي٤م ٓ  شمّميييقر    نيييذ  اعم٘م٤مـمٕمييي٦م ؾمييير٘مع ٓ ُميييـ 

ـمرومف نق ُم٤ٌمرشة يميام نيق واوي  ٕٟميف يٓمٌيؼ اًمنميع، وٓ ُميـ ـمير  أظميريـ اًميذيـ 

يشء ذم اعمّميييييي٤موم ٦م، و ذيميييييير أ   ٟمٜمييييييل عميييييي٤م يمٜميييييي٧م ذم ال٤مُمٕميييييي٦م  اقمريييييي٤مدوا  ٟمييييييف ٓ

اإلؾم ُمٞم٦م ُ دّرس ومٞمٝم٤م ُمٜمذ ٟم ق ىمراسم٦م صم صملم ؾمٜم٦م قمٚمٛم٧م    ذم سمٕمض اًمٌ د اًمٕمرسمٞمي٦م 

اعمجييي٤مورة نيييذا اًميييٌ د قمييي٤مدة ذم سمٕميييض اًم٘م٤ٌمريييؾ    رضميييؾ همريييي٥م  ذا زار دار  خ ًميييف 

يي ُميير ة وشمُ اوختييرج  ٝميي٤م، و   شم٘مٌٞمييؾ اًمرضمييؾ ؿ قمٚمٞمييف ويٙمييق  ُمييـ ايي٤مم اًمًيي م    ي٘مٌٚمٚم  ًَ

 ًمٚمٛمر ة اًمٖمري٦ٌم قمٜمف ٓ يشء ذم ذًمؽ  سمًدا ٕ  نذا ُمـ قم٤مدات شمٚمؽ اًم٘مٌٞمٚم٦م.

٤م  ؾميييي ُمٞم٤ًم ُمٕمرووًميييي٤م ذم سميييي د اًمًييييقري٦م   واًمٌمييييء ]..اًمييييذين ُيييييذيمر    نٜميييي٤مح طمزسًميييي

وإردٟمٞم٦م ورسمام ذم سم د  ظمره  ٓ ونق طميزب اًمر ريير ىميد  ٟمٙمير سمي٤مب ؾميد اًمذريٕمي٦م 

ٟمٙم٤مر  ٟمٙمر يمؾ اًمقؾمي٤مرؾ وًميق يمي٤م  يٖمٚمي٥م قميغم اًمٔميـ ٕهني٤م ُمٓمٚمً٘م٤م، وسمٜم٤مء قمغم نذا اإل

شميي١مدي  مم ُمٜمٙميير  يمييؼم، وقمييغم ذًمييؽ وم٘مييد  ضميي٤مزوا ًمٚمٛمًييٚم ؿ قمييغم اعميير ة إضمٜمٌٞميي٦م    

٤م قمٜمييد اًمًيي م قمٚمٞمٝمييي٤م سم٤مًمًيي م اإلؾميي ُمل    ي٘مٌٚمٝميي٤م ًمٙميييـ  يّميي٤موم قن٤م،و ضم٤مزوا  يًْميي

بييييييييقز ًمييييييييف    ي٘مٌٚمٝميييييييي٤م سمنمييييييييط    ٓ ي٘مٌٚمٝميييييييي٤م  -و رضمييييييييق    ٓ شمْميييييييي ٙمقا-ىميييييييي٤مًمقا 

ِمٝمقة،اًمِم٤مند وم٤مًم٘م٤مقمدة ذم  صٚمٝم٤م ص ٞم ٦م ًمٙمـ طم٘مٞم٘م٦م شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ومٞمٝم٤م دىم٦م ُمرٜم٤منٞمي٦م، سم

وًمذًمؽ ٓ يًٛم  سمرٓمٌٞمؼ نيذ  اًم٘م٤مقميدة  ٓ ًمرضميؾ قمي٤ممل سم٤مإلؾمي م وورع وشم٘ميل، و ٓ 

وقمييغم نييذا وميي٤ملقاب اوييدي٨م سميي  ؿمييؽ ىم٤مقمييدة،  -ٓ ؾمييٛم  ا -ىمييد شمييز  سمييف اًم٘مييدم 

ٝمؾ ي٘م٤مس سمف يمؾ قمي٤ممل وٓ يميؾ وم ¢ًمٙمـ ُمـ اًمذي ـمٌؼ نذ  اًم٘م٤مقمدة نق رؾمق  ا  
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ـم٤مًميي٥م قمٚمييؿ وسميي٤مٕومم ٓ  ىمييق  يمييؾ ُمًييٚمؿ سمييؾ نييؾ ي٘ميي٤مس اًمٕميي٤ممل ،واًمٕميي٤ممل سم٤مًمٙمريي٤مب 

،    ىمٞمييؾ هبييذا اًم٘مٞميي٤مس ومٝمييق ُمييـ سميي٤مب اًم٘مٞميي٤مس اوييداديـ ¢واًمًييٜم٦م قمييغم رؾمييق  ا  

قمغم اعم رٙم٦م ونذا يمام ي٘مق  اعم رر ذم  ذن٤مٟميف: اًم٘مٞمي٤مس يمٚميف سم٤مـميؾ وًميق يمي٤م  ُمٜميف 

٤ٌمـمؾ، نذا يم م ؾمٚمٞمؿ ذم رظمر  ٓ ذم  وًمف، ًمٕمكم  اٛمي٧م اًم طمؼ ًمٙم٤م  نذا ُمٜمف قملم

 القاب قمـ اًم١ًما  .

يمٜمي٧م  رييد     سمييلم يشء ىميد سمٞمٜمي٧م ُمٜمييف ضميزء نيق نييؾ بيقز ُمي  ً ًمٓم٤مًميي٥م  اًمًي٤مرؾ:

ريقس ذم اًمٕمٚميييقم اًمنميييقمٞم٦م    يٓمٌيييؼ ُميييـ نيييذ  قختيييرج ُميييـ ضميييي٤مُمٕم٦م سمدرضمييي٦م اًمٌٙمييي٤مًم

 اًم٘م٤مقمدة  طميٙم٤مم..؟

ٌيي٧م قمييغم ضمييزء ُمٜمييف  ضمٌرييف يمييكم ،ٓ بييقز  ٓ    ٓ ُميي٤م بييقز، و ٟميي٤م ُمييي٤م  ضم اًمِمييٞم :

٤م سم٤مًمّميي ح  يمييي٤م  قم٤معمًيي٤م ُمرٛمٙمٜمًيي٤م سم٤مًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م ُمييـ ضميييٝم٦م و   يٙمييق  رضميي ً ُمٕمرووًميي

واًمر٘مييقه، ونييذا ٓ يٛمٙمييـ    ٟمِمييٝمد ًمِميي٤مب ُمر ييرج نييذا اًمر ييرج اوييدي٨م،  ٓ    

يٙمق  ىميد ُم٣مي قمٚمٞميف ؾميٜملم ـمقيٚمي٦م وـمقيٚمي٦م ضميًدا طمريك ؿمي٤مخ ذم اًمٕمٚميؿ وذم] اًمٗم٘ميفن 

 ٦م اًمّم ٞم ٦م نذا يٛمٙمـ    ي٘م٤م   ٟمف  ًـ    يٓمٌ٘مٝم٤م.   واًمًٜم

 ضميزاح ا  ظمٞمييًرا . اًم٤ًمرؾ:

 (01:58:26( /16أهل احلدوث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 ايٛقف ايدعٟٛ

 ري ومييي٠مردت     ضمٕمٚميييف وىميييػ   ًمٚميييدقمقةحميييؾ دمييي٤م ًميييدّه  : و  ؾمييي١ما  اًمًييي٤مرؾ:

ًميييدي  وٓد سمٕميييد واًميييدقم٤مة، وميييام طمٙميييؿ اًمنميييع ذم ذًميييؽ؟ قمٚمييياًم    ًميييدي  نيييؾ وًميييٞمس 

 اعمقت. 

اًمذي يٌدو زم وا   قمٚمؿ،    اعم٠ًمًم٦م ٓ هم٤ٌمر قمٚمٞمٝمي٤م، ٟمام إُمير يميام ىمي٤م   اًمِمٞم :

، وم٢مذا يم٤م  ًمٞمس اعم٘مّمقد ُميـ نيذا اًمقىميػ نيق « ٟمام إقمام  سم٤مًمٜمٞم٤مت»قمٚمٞمف اًمً م: 

]اإلرضارن سم٤مًمقارث، نذا قمٛمؾ ظمػمي بيقز،  ُمي٤م  ذا يمي٤م  اعم٘مّميقد ُميـ وراء ذًميؽ 

 اث ًمٚمقارث نذا يٙمق  وىمٗم٤ًم ضم٤مررًا يم٤مًمقصٞم٦م ال٤مررة.نق ُمٜمع طمؼ اعمػم

 . : .. ( 1:  26/   82) اهلدى والنور /  

 

 ٌٖ ٜكاٍ: ايٓيب فكٝ٘

نٜم٤م يم٤م  ذم شمٕمٚمٞمؼ قمغم يٕمٜمل سمٕمض اًمٜم٤مس اًمذيـ يٛمٞمزو  سملم اعم دث  ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مًمرهمؿ  ٟمف اؿمرٖمؾ سم٠مصق  اًمٗم٘مف.  ضمٕمٗمر اًمٓم ٤مويواًمٗم٘مٞمف قمغم ىمّم٦م  ن 

 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞم :

 ويمٞمػ    اًمٌمء ُيٌٜمك قمغم وم٤مؾمد يمام اؾمرٗمدٟم٤م ُمٜمٙمؿ ومٝمق وم٤مؾمد. ُمداظمٚم٦م:

  ي ٟمٕمؿ.  اًمِمٞم :

ومييي  همٜميييك او٘مٞم٘مييي٦م قميييـ ىمْميييٞم٦م يٕمٜميييل قمٚميييؿ اويييدي٨م ذم شم٘مٕمٞميييد اًم٘مقاقميييد  ُمداظمٚمييي٦م:
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 وشم٠مصٞمؾ إصق  ذم اًمٗم٘مف طمرك  ٟمف يٕمٜمل يٙمق  اًمٗم٘مف ص ٞم ٤ًم.

 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞم :

 ٓ يٙميق  اًمٗم٘مييف ًمييٞمس سمٗم٘مييف، وميي  سمييد اقمييرامد ذًميؽ قمييغم  نييؾ اوييدي٨م، و ُمداظمٚمي٦م:

وميي٢مذا يمييي٤م  طمييي٤م  اويييدي٨م ىمييد يٙميييق  ُمييي  ً ُمقويييققم٤ًم  و ٓ  صييؾ ًميييف، صميييؿ شمًيييرٜمٌط ُمٜميييف 

  ُمقر، ... آؾمرٜم٤ٌمط ؾمٞمٙمق   وٕمػ، ومٙمٞمػ يٙمق  نذا اًمٗم٘مف ُمًرٜمٌط. 

 ا   يمؼم.  اًمِمٞم :

 نذا ص ٞم .  اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ.  ُمداظمٚم٦م:

ؾمٛمٕم٧م نذا اًمٌمء  ًمٙمـ ُمـ قمج٥م ُم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م  ظمػمًا يٛمٙمـ  ٟم٧م سم٤مًمذات اًمِمٞم :

 ُم٤م  ظمقاٟمٜم٤م ُم٤م ؾمٛمٕمق ، سمٕمض اًمٓمٚم٦ٌم اًمٞمقم ونذ   ُمـ اًمٗمرـ، ىم٤م : ُم٤م بقز    ٟم٘ميق  

  ٟمف وم٘مٞمف.  ¢قمـ ٟمٌٞمٜم٤م 

 ا   يمؼم.  ُمداظمٚم٦م:

 ؾمٛمٕمرؿ نذ  اًمِمٞمآت؟ اًمِمٞم :

 نذ  ُم٤م ؾمٛمٕمٜم٤من٤م . ُمداظمٚم٦م: ٓ، اوٛمد   ُم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م يشء. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م نل ؿمٌٝمرف؟ اًمِمٞم :

 ٤مذا ي٘مق  ذًمؽ ُم  ً. يٕمٜمل: عم ُمداظمٚم٦م:

  ٟم٤م  طمٙمل ًمؽ ُم٤مذا ؿمٌٝمرف؟  ٟمف  ذا ىمٚم٧م قمٜمف وم٘مٞمف، اًمٗم٘مٞمف خيٓمو.  اًمِمٞم :

 ؾمٌ ٤م  ا  اًمٕمٔمٞمؿ.  ُمداظمٚم٦م:

ومٕمٛمٚمٜمييييي٤م إلظمقاٟمٜمييييي٤م اًميييييذيـ يمييييي٤مٟمقا نٜمييييي٤م حمييييي٤مرضة ـمقيٚمييييي٦م وُمييييي٤م ذم داقميييييل  اًمِميييييٞم :

 مإلقم٤مدو٤م، ًمٙمـ  وضميز اًمٙمي م ومٞمٝمي٤م، ُمٕمٜميك يمي م نيذا اعمًيٙملم  ٟمٜمي٤م ًميٞمس ُميـ اًمي ز
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 ٟم٘مق : حمٛمد سمنم.    

 يمٞمػ؟  ُمداظمٚم٦م:

 يٕمٜمل:  ذا ىمٚمٜم٤م سمنم اًمٌنم خيٓمو، سمس خيٓمو؟ يٙمذب  يْم٤ًم.  اًمِمٞم :

 ويٜمًك. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ،  ذًا: ًمٞمس ُمـ اًم زم    ٟم٘مق : حمٛمد سمنم. اًمِمٞم :

ًمٞمس نذا وم٘مط، سمؾ ٟم٘مق  ُميع اًمٖميزازم واًمٓمٜمٓمي٤موي وهميػم :    اًمرؾميق  ُمي٤م ؾمي ر؛ 

رٙمٚمؿ ُميي٤م ٓ يييدري، ا   يمييؼم! ُمييـ نٜميي٤م  يت نييذا ٕٟمييف  ذا ىمٚمٜميي٤م ؾميي ر اًمًيي٤مطمر اييذي وييي

اإلٟم٤ًم   ٟمف  ذا ىمٚمٜم٤م: وم٘مٞمف ُمٕمٜم٤م   ٟمف خيٓمو، ي٤م ُمًٙملم! ىمؾ حمٛميد سمنمي وٓ ختِميك؛ 

ًمٙمٜمييف ُمٕمّمييقم، وىمييؾ: حمٛمييد سمنميي يًيي ر وٓ ختِمييك؛ ٕٟمييف ُمٕمّمييقم، وىمييؾ: حمٛمييد 

وم٘مٞمف وٓ ختِمك؛ ٕٟميف ُمٕمّميقم، و ذا مل شم٘ميؾ: وم٘مٞميف ومٛميـ نيق اًمٗم٘مٞميف؟  ذا مل شم٘ميؾ قمٜميف 

 اًمرؾمق :  ٟمف.. ا   يمؼم! نذا يذيمرين يشء ُم٤م ذيمرشمف سمرٚمؽ اعمٜم٤مؾم٦ٌم:

اعمٕمٓمٚم٦م اًمذيـ زقمٛمقا  هنيؿ يٜمزنيق  ا  قميز وضميؾ قميـ اعمِمي٤مهب٦م ي٘مقًميق : ا  ٓ  

ي٠ميت وٓ يٜمز ، قمجٞم٥م! ـمٞم٥م! ُم٤م نق  ذًا؟ يم٤م  ص ر ٓ يًٛمع نؾ نيق  ـميرش؟ ٓ 

 ًمييزاُمٝمؿ ٕنييؾ اًمْميي ًم٦م؛ يييره نييؾ نييق  قمٛمييك؟ ا   يمييؼم، نييذا ُمييـ ًمييقازم  نييؾ اًمًييٜم٦م 

ٕٟمييييف  ذا ىمٚميييي٧م: ا  ًمييييٞمس نٙمييييذا وًمييييٞمس نٙمييييذا  ذا ُميييي٤م نييييق؟ نييييق ايييي٤مد نييييذ  صييييٗم٦م 

الامدات وم٢مذًا:  ىمق  قمغم اًمرؾمق  وم٘مٞمف،  ذًا: نق هميػم وم٘مٞميف: نيق هميػم وم٘مٞميف ا   يميؼم! 

 ذًا: ُميي٤م نييق ٟم٘مييق ؟ ٟم٘مييق : ٟمٌييل! ـمٞميي٥م! ييي٤م ؾمييٞمدي  ُمٜميي٤م ٟمٌييل ورؾمييق  و رؾمييؾ رمحيي٦م 

يٗمٝمييؿ ُميي٤م  ٟمزًمييف ا  قمٚمٞمييف.. نييؾ يٌييلم ًمٚمٜميي٤مس ُميي٤م  ٟمييز  قمٚمٞمييف؟ ًمٚمٕميي٤معملم؛ وًمٙمييـ نييؾ نييق 

ٟمٕمييييؿ،  نييييذا يييييد  قمييييغم ومٝمييييؿ؟ ٓ،  يْميييي٤ًم ٓزم ٟم٘مييييق .. ًمييييٞمس ُمييييـ اًميييي زم     ٟم٘مييييق : 

اًمرؾمييق  ُميي٤م يٗمٝمييؿ؛ ٕ  اًمٌنميي  يْميي٤ًم يٗمٝمٛمييقا، و ذا ىمٚمٜميي٤م نٙمييذا ُمٕمٜم٤منيي٤م  ٟمييف ٟمًييٌٜم٤م  ًمٞمييف 

 اًمٜم٘مص، ا   يمؼم!
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    ىمق  ًمؽ هبذ  اعمٜم٤مؾم٦ٌم شم٘مٌؾ ا  ُمٜميؽ  سم٠م  نٜم٤مح ومرىم٤ًم يمٌػمًا سملم " ٟم٤م  ىمق  ًمؽ

ومٞمجييقز،  ُميي٤م    ٟمر ييذ ذًمييؽ قميي٤مدًة يمييام يٗمٕمييؾ اًمٜميي٤مس سمٕمييد يمييؾ صيي ة وميي  بييقز ومٝمييذا 

اًمذي  ردت     ىمدم  ًمٞمؽ اإلطم٤ًم  ُم٘م٤مسمؾ  طم٤ًمٟمؽ  زم، وًمٞمس نق اًم ٛمـ/ اًم ٛمـ 

 ذًمؽ ُمٗمروغ ُمٜمف، نذا يرقمم ذاح يرقمم  ُمر   سمق ًمٞمغم. 

 ... ُمداظمٚم٦م:

 كم.ومٝمٛم٧م قم اًمِمٞم :

 ... ُمداظمٚم٦م:

  ظمػمًا  ىمق  ضمزاح ا  ظمػمًا. اًمِمٞم :

 و ي٤مح ي٤م ؿمٞم .  ُمداظمٚم٦م:

 وقمدم اعم١ماظمذة قمغم اإلزقم٤مج. اًمِمٞم :

اٟمنميييح صيييدري قمٜميييدُم٤م  ٤م ؿميييٞم  قميييغم ومٙمييير   ٟمييي٤م  ومٝمٛميييؽ طم٘مٞم٘مييي٦مً ؾميييٝمؾ يييي ُمداظمٚمييي٦م:

 صٕمدت ومقن.  

 ضمزاح ا  ظمػم ورشح ا  صدرح وصدرٟم٤م ُمٕمؽ ًمإليام  اًمّم ٞم .  اًمِمٞم :

 ُملم ي٤م ؿمٞم . ر ُمداظمٚم٦م:

 واًمً م قمٚمٞمٙمؿ.  اًمِمٞم :

 وقمٚمٞمٙمؿ اًمً م ورمح٦م ا  وسمريم٤مشمف.  ُمداظمٚم٦م:

 ضمزاح ا  ظمػم ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 و ي٤ميمؿ. اًمِمٞم :

 ( 00: 56: 17/ 341) اهلدى والنور /



 الدعوة والدعاة -------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباىي يف امليهج

708 

 

 ايتشًل بعد اجلُع١ يًُٛاعظ

نيييؾ ضمييي٤مرز    يٙميييق  نٜمييي٤مح سمٕميييد ظمٓمٌييي٦م الٛمٕمييي٦م طمٚم٘مييي٦م  ؾميييئٚم٦م وومرييي٤موه  ُمداظمٚمييي٦م:

 ...؟ ًمٚمٛمًٚمٛملم

 سمٕمد ص ة الٛمٕم٦م؟ اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ يداوم قمٚمٞمٝم٤م. ُمداظمٚم٦م:

اًمدوام قمٚمٞمٝم٤م، اعم٠ًمًم٦م خترٚمػ سم٤مظمر   اًمٌٚمد  و الامقم٤مت اًمرل شمٚم٘ميك  اًمِمٞم :

ومٞمٝم٤م ُم ؾ نذ  اًمدروس سمٕميد صي ة الٛمٕمي٦م، إصيؾ ٟم يـ ٓ ٟميره ُم٤مٟمٕمي٤ًم ُميـ  دييد 

سمنميط    وىم٧م عمققمٔم٦م  و ًمدرس ًمٞمس ذم نذا اًمر ديد خم٤مًمٗم٦م ًمٚمنميٕم٦م  و ًميٜمص 

ك قمٚمٞمٝمؿ اعمققمٔمي٦م واًميدرس  ٟميف نيذا ٘مَ ٚمْ يٙمق  ُمًر٘مرًا ذم  ذن٤م  اعم ٤مرضيـ  و اعمُ 

آضمييرامع ذم نييذا اًمقىميي٧م ًمييٞمس نييق خلّمييقص نييذا اًمقىميي٧م، و ٟمييام عمٜم٤مؾميي٦ٌم اًمقىميي٧م 

ذم او٤مرضيـ ُمـ اعمدرس واعمدرس قمٚمٞمٝمؿ،  ذا يم٤م  نذا اعمٕمٜمك ىم٤مراًم ذم  ذن٤م  

يمييام ي٘مييق   ¢شمًييٛمٞمرف سمدقميي٦م؛ ٕ  اًمٜمٌييل  نيي١مٓء وميي  ُميي٤مٟمع ُمييـ ذًمييؽ  سمييدًا وٓ بييقز

قمٌيييد ا  سميييـ ُمًيييٕمقد يمييي٤م  ير يييق   صييي ٤مسمف سم٤معمققمٔمييي٦م، ويمييي٤م  اسميييـ ُمًيييٕمقد ذم ذًميييؽ 

 يييدد نيييؿ يقُمييي٤ًم يٚم٘مييي٤منؿ ومٞميييف،  فميييـ اعميييذيمقر ذم أصمييي٤مر قميييـ اسميييـ ُمًيييٕمقد سم٠مٟميييف ييييقم 

اخلٛميييييٞمس، ومييييي٢مذًا: اليييييقاب بيييييقز  ٓ  ذا يمييييي٤م  خيِميييييك    يٗمٝميييييؿ    نيييييذا اًمرقىمٞمييييي٧م 

 سمٕمد ُم٤م يٙمق ، وسم ٤مصي٦م طمٞميٜمام اعميدرس يٚمٗمي٧م ٟمٔمير اوي٤مرضيـ شمٕمٌدي، نذا سمٔمٜمل 

ٟمف نذا اًمٚم٘م٤مء ذم نذا اًمٞمقم يم٤مًمٚم٘م٤مء ذم  ي يقم  ُمرة وُمرشملم طمرك يًر٘مر ذم  ذن٤مهنؿ 

 رظمر،  ذا ُم٤م شمٞمن ذًمؽ وٟم٤مؾم٥م اًمقىم٧م لٛمٞمع او٤مرضيـ ؟
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 دع٠ٛ ايٓطا٤

روج ًميييدقمقة اًمٜمًييي٤مء طمٞمييي٨م ي٘مٛميييـ سمزيييي٤مروـ شم٘ميييقم سمٕميييض اًمٜمًيييقة سمييي٤مخل ُمداظمٚمييي٦م:

ًمٌٞمييقوـ ودقمييقوـ ًمييدروس ظم٤مصيي٦م، وىمييد يٙم يير ذًمييؽ ُمييٜمٝمـ، ومٝمييؾ خييي٤مًمػ ذًمييؽ ُميي٤م 

 ُمرنـ ا  سمف ُمـ اًم٘مرار ذم اًمٌٞمقت، شمذن٥م وشمرٜم٘مؾ، وظم٤مصي٦م قمٜميدٟم٤م يي٤م ؿميٞم  ُمي٠مذو  

 ن ومرذن٥م نذ  وشمذن٥م نذ ، ومٝمؾ نذا خم٤مًمػ؟ق  ًَ ًمٚمٛمر ة شمَ 

٤م ُميـ ُمِمي٤ميمؾ اًمٕمٍمي اوي٤مرض، وُميـ ذًميؽ  ٟمٜمي٤م  قمر٘مد    نيذا اًمٕمٛميؾ  يْمًي  اًمِمٞم :

٤م سميي  ؿمييؽ ُمييـ حمييدصم٤مت   صييٌ ٜم٤م اًمٞمييقم ٟم٘مييق :    نٜميي٤مح دقميي٤مة وداقمٞميي٤مت، ونييذ  ـمًٌٕميي

إُمقر، ومام يٜمٌٖمل    يٙمق  نٜم٤مح ٟم٤ًمء يرًٛملم سم٤مًمداقمٞم٤مت، ٓ سم٠مس سمؾ نذا واضم٥م 

   يٙميييق  نٜمييي٤مح ٟمًييي٤مء ُميييرٕمٚمامت اًمٕمٚميييؿ اًمنميييقمل، سم ٞمييي٨م  هنيييـ ي٘مّميييد  ُميييـ اًمٜمًييي٤مء 

  يم ييػًما ُمييـ اًمٜمًيي٤مء ير ييرضمـ ُمييـ    يرييقضمٝمـ سم٠مؾمييئٚمرٝمـ اخل٤مصيي٦م هبييـ سم٤مًمًيي١ما ؛ ٕ

٤م، وقمييغم اًمنمييط اًمييذي ؾمييٌؼ   مم  وم٤موييؾ اًمٕمٚمييامء، وميي٢مذا وضمييد ذم اًمٜمًيي٤مء قمٚمييامء طمً٘ميي

سمٞم٤مٟمف رٟمًٗم٤م،  ي: سم٤مًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م، ومٞمٜمٌٖمل قمغم اًمٜم٤ًمء    ي٠مشمٞمٜمٝمـ وًمٞمس نق اًمٕمٙمس؛ 

 ٕٟمٜم٤م ٟمٕمر٘مد سم ؼ ىمق  ُمـ ىم٤م  ُمـ  نؾ اًمٕمٚمؿ: 

 يف َّللتسووسم  وون دووؾ  و وول خوورر 

 

 

 

 و ل رشر يف َّلل  وعَّللم  ون خؾو  

وىمد وصؾ إُمر سمٌٕمض اًمٜم٤ًمء نٜم٤م ورسمام ذم سم ٍد  ظميره،  هني٤م شمّميٕمد اعمٜميؼم ذم  

اعمًييجد وشمٚم٘مييل اًمييدروس قمييغم اًمٜمًيي٤مء، وىمييد يٙمييق  نٜميي٤مح ذم سم٤مطميي٦م اعمًييجد رضميي٤م  

 وم٤مشمرٝمؿ اًمّم ة ُمع الامقم٦م ومٞمدظمٚمق  ًمٞمّمٚمق . 

  نييذ  ُمييـ اًمٌييدع، وميي٤مُٕمر يمييام ذيمييرت ذم  ىمييق : نييذا سميي  ؿمييؽ  ٟميي٤م ٓ  شمييقرع     

ؾميي١ماًمؽ:    واضميي٥م اعميير ة    شم٘ميير ذم سمٞمرٝميي٤م، وميي٢مذا يم٤مٟميي٧م وٞمييزة قمييغم همػمنيي٤م سميي٤مًمٕمٚمؿ 
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سمنمييييع ا  قمييييز وضمييييؾ ومييييذًمؽ ٓ ي١منٚمٝميييي٤م    شمٜمٓمٚمييييؼ نٙمييييذا يم٤مًمرضميييي٤م  وشمًيييي٤مواؿ ذم 

ْرَ  ذِم ﴿اخليييييييييروج يمييييييييي٠مٟمام رسمٜمييييييييي٤م قميييييييييز وضميييييييييؾ ُمييييييييي٤م ىمييييييييي٤م  ذم يمر٤مسميييييييييف اًمٙميييييييييريؿ:  َوىَمييييييييي

ـ   ُٙم
 . [77األحزاب ]﴾سُمُٞمقشمِ

وم٤مٕصييؾ ذم اعميير ة:  ٓ ختييرج  ٓ و٤مضميي٦م ٓ يٛمٙمٜمٝميي٤م     ٘م٘مٝميي٤م  ٓ سميي٤مخلروج، 

ونٜمي٤م ئمٝميير إُميير سمييلم اعميير ة اًمٕم٤معميي٦م، ومي  بييقز نيي٤م    ختييرج شمٜمٓمٚمييؼ يمييام ي٘مقًمييق : 

يمداقمٞمييي٦م، وسميييلم اعمييير ة اًمريييل شمرييييد    شميييرٕمٚمؿ اًمٕمٚميييؿ، ومٝميييل ختيييرج ٕهنييي٤م بيييقز نييي٤م    

ٕمٚمييييقم، ويمييييام يميييي٤م  إُميييير ذم قمٝمييييد اًمرؾمييييق  قمٚمٞمييييف ختييييرج  مم اعمًييييجد يمييييام نييييق ُم

وُميع   «وسمٞمقوـ ظمػٌم نـ »اًمً م، ُمع اًمٕمٚمؿ    اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م ىمد ىم٤م  نـ: 

ذًمؽ وم٘مد  ىمرنـ قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م ذم ظمروضمٝمـ  مم اعم٤ًمضمد طمريك ذم صي ة 

 اًمٕمِم٤مء.

  «يمؿ زوضمرييييف    ختييييرج ًمّميييي ة اًمٕمِميييي٤مءٓ يٛمييييٜمٕمـ  طميييد»وضمييي٤مء اًمٜمٝمييييل اًمٍمييييي : 

ونييييـ »ويم٤مٟميييي٧م اعميييير ة شمٜمٍميييي  ُمييييـ صيييي ة اًمٗمجيييير يمييييام ضميييي٤مء ذم طمييييدي٨م ُمًييييٚمؿ: 

وم٢مىمرار اًمرؾميق  قمٚمٞميف اًمًي م خليروج اًمٜمًي٤مء ٕداء اًمّميٚمقات   «ُمرٚمٗمٕم٤مت سمٛمروـمٝمـ

اخلٛميييس ذم اعمًييي٤مضمد ُميييع سمٞم٤مٟميييف:    صييي وـ ذم سمٞميييقوـ ظميييػٌم نيييـ، ُمييي٤م ذًميييؽ  ٓ 

 ٕهنـ يمـ خيرضمـ ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ. 

 ُمييي٤مٟمع ُميييـ     يييي اًمٜمًييي٤مء  ًمٞمٝمييي٤م يميييؾ قميييغم نٜمييي٤مح اُمييير ة وميييرجٚمس ذم سمٞمرٝمييي٤م، وٓ

طم٥ًم فمرومٝم٤م وـم٤مىمرٝم٤م و مم رظمر ،  ُم٤م نل وم  خترج ظمروج اًمرضم٤م ؛ ٕ  نذا ُمـ 

 اًمرِمٌف سم٤مًمرضم٤م . 

 .(00:49:44(/189)سلسلة اهلدى والنور )
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 أخالم ايداع١ٝ 

 ذم قمٛمير     شمٜمّمي ٜم٤م ٟمّميٞم ٦م وسم٤مرح ا  اً ٟمريد ُمـ اًمِمٞم  ضمزا  ا  ظمػم ُمداظمٚم٦م:

 ًمٕمؾ ا  ؾمٌ ٤مٟمف وشمٕم٤ممم ...

وا  ُمييي٤م  دري سميييامذا  ٟمّمييي ٙمؿ؛ ٕ  ٟمٗميسييي سم ٤مضمييي٦م  مم ُميييـ يٜمّمييي ٝم٤م،  اًمِميييٞم :

م  ًمٞمٙمؿ ٟمّمٞم ٦م، وم٠مٟم٤م  ٟمّمي ٙمؿ وٟمٗميسي  وًٓ سمر٘ميقه د  ىمَ ًمٙمـ  ذا يم٤م  وٓ سمد ُمـ     ُ 

 ا ، صمؿ سمٌٕمض ُم٤م يرٗمرع ُمـ شم٘مقه ا  شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم. 

:    شمٓمٚمٌقا اًمٕمٚمؿ ظم٤مًمّم٤ًم ًمقضميف ا  شمٌي٤مرح وشمٕمي٤ممم، ٓ شمرييدو  ُميـ ُمـ ذًمؽ  وًٓ 

وراء ذًمؽ ضمزاًء وٓ ؿمٙمقرًا وٓ وفمٞمٗم٦م وٓ ُمٜمّم٤ًٌم وٓ شمّمدر اعمج٤مًمس، و ٟمام نيق 

ييي ًمٚمقصيييق   مم اًمدرضمييي٦م اًمريييل ظَم  ِع ا  ُ ﴿ٝم٤م ا  قميييز وضميييؾ ًمٚمٕمٚميييامء طميييلم ىمييي٤م : ّم  َيْروَمييي

ـَ  ُ  ِذي ـَ رَُمٜمُقا ُِمٜمُْٙمْؿ َواًم  ِذي  . [55]المجل لة ﴾وشُمقا اًْمِٕمْٚمَؿ َدَرضَم٤متاًم 

وصم٤مٟمٞميي٤ًم: آسمرٕميي٤مد قمييـ اعمزاًمييؼ اًمرييل ي٘مييع ومٞمٝميي٤م سمٕمييض ـميي ب اًمٕمٚمييؿ اًمرييل ُمٜمٝميي٤م:  ٟمييف 

هقم٤م  ُم٤م يًٞمٓمر قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمج٥م واًمٖمرور ومٞمٜمٓمٚمؼ  طمدنؿ  مم    يريم٥م ر ؾميف و   

يٗمرييل ٟمٗمًييف سمييؾ همييػم  سمييام سمييدا ًمييف دو     يًييرٕملم سم٠منييؾ اًمٕمٚمييؿ اخل٤مصيي٦م ُمييـ اًمًييٚمػ 

ّميي٤مًم  اًمييذيـ ُمْمييقا وظمٚمٗمييقا ًمٜميي٤م نييذا اًمييؽماث اًمٜمييػم ًمٜمًييرٕملم سمييف قمييغم اًم٘مْميي٤مء قمييغم اًم

نيييذ  .... اًمريييل شمرايمٛمييي٧م قميييغم ُمييير اًمٕمّميييقر ومٕمِميييٜم٤من٤م ذم فمييي م داُميييس، وم٤مٓؾميييرٕم٤مٟم٦م 

سم٠مىمقا  اًمًٚمػ ور ايؿ يًي٤مقمدٟم٤م قميغم دمدييد نيذ  اًمٔمٚميامت طمٞميٜمام ٟمرضميع  مم ومٝميؿ 

دريميييييي٧م  ُمييييييريـ اًمٙمريييييي٤مب واًمًييييييٜم٦م، واًمًييييييٜم٦م اًمّميييييي ٞم ٦م؛ ٕٟمٜمييييييل قمِميييييي٧م ذم زُمييييييـ  

 ُمرٜم٤مىمْملم:

إُمييييير إو : طمٞمييييي٨م يمييييي٤م  اعمًيييييٚمٛمق  اٞمٕمييييي٤ًم ؿميييييٞمقظم٤ًم وـم سمييييي٤ًم قم٤مُمييييي٦ًم وظم٤مصييييي٦ًم 
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يٕمٞمِميييق  ذم سمييي١مرة اًمر٘مٚمٞميييد واشمٌييي٤مقمٝمؿ ًميييٞمس وم٘ميييط ًمٚمٛميييذان٥م سميييؾ وًممسمييي٤مء وإضميييداد، 

 .¢قمِم٧م نذا اًمزُمـ وٟم ـ ٟمدقمق  مم اًمرضمقع  مم يمر٤مب ا  وطمدي٨م رؾمق  ا  

ؾم ُمٞم٦م وضمد داراًم و سمدًا  ومراد نؿ اًمٖمرسم٤مء ٟم ـ نٜم٤م ونٜم٤مح ذم خمرٚمػ اًمٌ د اإل

   اإلؾمي م »ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م اعمٕمرووم٦م اًمرل ُمٜمٝمي٤م:  ¢اًمذيـ وصٗمٝمؿ اًمرؾمق  

ضمييي٤مء ذم سمٕميييض اًمروايييي٤مت  ٟميييف قمٚمٞمييييف   «وؾميييٞمٕمقد همريٌييي٤ًم، ومٓميييقسمك  ًمٚمٖمرسمييي٤مء سميييد  همريٌييي٤مً 

 ٟميي٤مس ىمٚمٞمٚمييق  صيي٤موق  سمييلم »اًمًيي م ؾمييئؾ: ُمييـ نييؿ اًمٖمرسميي٤مء؟ وم٘ميي٤م  قمٚمٞمييف اًمًيي م: 

نيييؿ اًمييييذيـ »وذم روايييي٦م  ظمييييره:   «يم يييػميـ ُمييييـ يٕمّميييٞمٝمؿ  يم يييير ويييـ يٓمييييٞمٕمٝمؿٟمييي٤مس 

قمِمييٜم٤م ذاح اًمييزُمـ صمييؿ سمييد ٟم٤م ٟمرٌييلم   «يّمييٚم ق  ُميي٤م  ومًييد اًمٜميي٤مس ُمييـ ؾمييٜمرل ُمييـ سمٕمييدي

إصمييير اًمٓمٞمييي٥م ًميييدقمقة اًميييدقم٤مة اًمٖمرسمييي٤مء اعمّميييٚم لم سميييلم صيييٗمق  اًمِمييي٤ٌمب اعمييي١مُمٜملم، 

 ُمٞم٦م و ييرص ور يٜميي٤م نييذا اًمِميي٤ٌمب يًيير٘مٞمؿ قمييغم اليي٤مدة ذم يم ييػم ُمييـ اًمييٌ د اإلؾميي

 قمغم اًمرٛمًؽ سم٤مًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م طمٞم ام ص ٧م قمٜمد .

وًمٙمييـ ُميي٤م ـميي٤م  ومرطمٜميي٤م هبييذ  اًمّميي ٦م اًمرييل اًمرٛمًييٜم٤من٤م ذم نييذ  اًمًييٜمقات إظمييػمة 

طمرك ومقضمئٜم٤م سم٤مٟم٘م ب وىمع ذم سمٕمض ن١مٓء اًمِم٤ٌمب ذم سمٕمض اًمٌ د يمي٤مد    ي٘ميضي 

ٟميييف قميييغم رصمييي٤مر نيييذ  اًمّمييي قة اًمٓمٞمٌييي٦م؛ وُمييي٤م ؾمييي٥ٌم ذًميييؽ ونٜمييي٤م اًمٕميييؼمة واًمٜمّميييٞم ٦م  ٓ ٕ

 صييي٤مهبؿ اًمٕمجييي٥م و صييي٤مهبؿ اًمٖميييرور، وُمييي٤م ؾمييي٥ٌم ذًميييؽ  ٓ ٕهنيييؿ  صييي٤مهبؿ اًمٕمجييي٥م 

و ص٤مهبؿ اًمٖمرور سم٥ًٌم ُمي٤م شمٌيلم نيؿ  هنيؿ  صيٌ قا قميغم يشء ُميـ اًمٕمٚميؿ اًمّمي ٞم  

ًمٞمس وم٘مط سملم اٝميرة اًمِمي٤ٌمب اعمًيٚمؿ اًمْمي٤مرع سميؾ طمريك سميلم يم يػم ُميـ ؿميٞمقخ اًمٕمٚميؿ 

واًمٕمٚمؿ اعمٜمرنميـ ذم طمٞم٨م ؿمٕمروا سم٠مهنؿ شمٗمقىمقا هبذ  اًمّم قة قمغم  نؾ اعمِمٞم ٦م 

اًمٕم٤ممل اإلؾم ُمل، وميام ؿميٙمروا ا  قميز وضميؾ طمٞمي٨م ووم٘مٝميؿ  مم نيذا اًمٕمٚميؿ اًمّمي ٞم  

سميؾ اهميؽموا واؿميردوا وفمٜميقا  هنيؿ قميغم قمٚميؿ وم٠مظميذوا يّميدرو  اًمٗمري٤موه اًمٗمجي٦م اًمٖميػم 

ىم٤مرٛميي٦م قمييغم اًمرٗم٘مييف ذم اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م، سمييؾ  ٟمييام نييل رراء همييػم ٟم٤موييج٦م فمٝمييرت نييؿ 

 اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م ومْمٚمقا و وٚمقا يم ػمًا. هن٤م نل اًمٕمٚمؿ اعم٠مظمقذ ُمـ 

وًمييٞمس خيٗمييك قمٚمييٞمٙمؿ ُميي٤م يميي٤م  ُميي٤م رصميي٤مر ذًمييؽ ُمييـ وضمييقد ا٤مقميي٦م ذم سمٕمييض اًمييٌ د 
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اإلؾميي ُمٞم٦م وم٠مظمييذوا يٍمييطمق  سمرٙمٗمييػم يمييؾ الامقميي٤مت اعمًييٚمٛم٦م سمٗمٚمًييٗم٤مت ٓ جميي٤م  

 أ  اخلقض ومٞمٝم٤م وٟم ـ  ٟمام ٟم٘مق  أ  يمٚمٛم٦م ُمـ سم٤مب اًمٜمّمٞم ٦م واًمرذيمػم.

ٜم٦م و نؾ اودي٨م ذم يمؾ سم د اإلؾم م    يّمؼموا ًمذًمؽ  ٟمّم   ظمقاٟمٜم٤م  نؾ اًمً

قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ و ٓ يٖمؽموا سمام ضمٜمقا ُميـ قمٚميؿ  ٟميام يري٤مسمٕمق  اًمٓمرييؼ وٓ يٕمرٛميدو  

قمييييغم جمييييرد  ومٝميييي٤مُمٝمؿ  و ُميييي٤م يًييييٛمقٟمف سم٤مضمرٝميييي٤مدنؿ، و ٟميييي٤م ؾمييييٛمٕم٧م ُمييييـ يم ييييػميـ ُمييييـ 

 ظمقاٟمٜم٤م، ي٤م  ظمل ُمي٤م نيذا؟ ي٘ميق  ًميؽ سمٙميؾ سمًي٤مـم٦م ويميؾ ٓ ُمٌي٤مٓة: يي٤م  ظميل اضمرٝميدت 

، ـمٞم٥م!  ٟم٧م عم٤م اضمرٝمدت قمغم نذا... ُم٤م نل إطم٤مدي٨م اًمرل رضمٕم٧م  ًمٞمٝمي٤م؟ ُمي٤م  ٟم٤م

قميغم ومٝميؿ نيذ  إومٝمي٤مم  ٤منل اعمٗم٤منٞمؿ اًمرل ومٝمٛمرٝمي٤م؟ ُميـ اًمٕمٚميامء اًميذيـ اؾميرٕمٜم٧م هبي

اًمرييييل  ٟميييي٧م شمٍمييييح هبيييي٤م؟ ٓ يشء ؾمييييقه  ٟمييييف سمييييدا ًمييييف نييييذا اًمٗمٝمييييؿ ومٝمييييق صيييي٤مر اعمٗمرييييل 

 إقمٔمؿ، نذا ؾمٌٌف ذم اقمر٘م٤مدي نق اًمٕمج٥م واًمٖمرور.

ؽ  ضمد اًمٕم٤ممل اإلؾم ُمل اًمٞمقم فم٤منرة همري٦ٌم ضمدًا شمٔمٝمير ذم سمٕميض اعم١مًمٗمي٤مت ًمذًم

وم٠مصٌ  ُمـ يم٤م  قمدوًا ًمٚم يدي٨م ي١مًميػ ذم قمٚميؿ اويدي٨م عمي٤مذا؟ ًمٞم٘مي٤م   ٟميف  ًميػ ذم 

قمٚمؿ اودي٨م، وًمق رضمٕم٧م  مم نذا اًمذي يمرٌف ذم قمٚمؿ اودي٨م ًمقضمدشمف قم٤ٌمرة قمـ 

ُمي٤م اًم٤ٌمقمي٨م قمٚمٞميف؟ طمي٥م  يمر٤مسمي٤ًم، ومٝميذا ٤مٟم٘مق  عمٝم٤م وإمٝمي٤م ُميـ نٜمي٤م ونٜمي٤مح و ًميػ ُمٜمٝمي

 اًمٔمٝمقر، وصدن ُمـ ىم٤م : طم٥م اًمٔمٝمقر ي٘مٓمع اًمٔمٝمقر.

ًمييييييذًمؽ  ٟمّميييييي   ظمقاٟمٜميييييي٤م  وًٓ يمييييييام ىمٚميييييي٧م: سمر٘مييييييقه ا  قمييييييز وضمييييييؾ، وصم٤مٟمٞميييييي٤ًم: ذم 

آؾمييردراج ذم ـمٚميي٥م اًمٕمٚمييؿ، وصم٤مًم يي٤ًم:    يٌرٕمييدوا قمييـ يمييؾ ظمٚمييؼ ًمييٞمس  ؾميي ُم٤ًم وُمييـ 

  يٜمّمي قا اًمٜمي٤مس ذًمؽ:    ٓ يٖمؽموا سمام  وشمقا ُميـ قمٚميؿ و   ٓ يٖمٚميٌٝمؿ اًمٕمجي٥م، و 

 ظمييػمًا سميي٤مًمرل نييل  طمًييـ، ويٌرٕمييدوا قمييـ إؾميي٤مًمٞم٥م اًم٘م٤مؾمييٞم٦م واًمِمييديدة؛ ٕٟمٜميي٤م اٞمٕميي٤ًم 

٦ِم ﴿ٟمٕمر٘مييييد    ا  قمييييز وضمييييؾ طمييييلم ىميييي٤م :  ٦ِم َواعمَْْققِمَٔميييي ْٙمَٛميييي
ييييَؽ سم٤ِمْوِ ٌِٞمِؾ َرسم  اْدُع  ِمَم ؾَميييي

ـُ  يي ًَ َل َ طْم
رِل ِنيي ٤مِدْنُْؿ سمِيي٤مًم  ٜم٦َِم َوضَميي يي ًَ ؼ ذم ٟمٗمًييف  ٟمييام ذًمييؽ؛ ٕ  اويي [569]النحدد: ﴾اْوَ

شم٘مٞمٞمٛمف قمغم اًمٜمي٤مس، شم٘مٞميد  قميغم اًمٜمٗميقس اًمٌنميي٦م، وًميذًمؽ نيل شمًيرٙمؼم قمـي ىمٌقني٤م  ٓ ُمـي 

ؿم٤مء ا ، وم٢مذا اٟمْمؿ  مم صم٘مؾ اوؼ قمغم اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م قمْمق رظمر وصم٘مؾ رظمير ونيق اًم٘مًيقة 
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 .ذم اًمدقمقة يم٤م  ذًمؽ شمٜمٗمػمًا ًمٚمٜم٤مس قمـ اًمدقمقة سمد     ٟمدقمقنؿ  ًمٞمٝم٤م

   ُمييٜمٙمؿ عمٜمٗمييريـ،    ُمييٜمٙمؿ »ق  قمٚمٞمييف اًمًيي م: وىمييد شمٕمٚمٛمييق  اٞمٕميي٤ًم ىمييق  اًمرؾميي

 .«عمٜمٗمريـ،    ُمٜمٙمؿ عمٜمٗمريـ

وظمر٤مُميي٤ًم  ؾميي٠م  ا  قمييز وضمييؾ    ٓ بٕمييؾ ُمٜميي٤م ُمٜمٗمييريـ و ٟمييام    بٕمٚمٜميي٤م طمٙمييامء قميي٤مُمٚملم 

 . سم٤مًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م، وٟمًرٖمٗمر ا  اٞمٕم٤ًم، واًمً م قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م ا  وسمريم٤مشمف

  : .. ( 25:  51/   100) اهلدى والنور /  

 أٚيٜٛات ايداع١ٝ

أ  يمداقمٞم٦م  ٟم٤م أ  سمدي  دقمق اًمٜم٤مس ُم٤م نل إوًمقيي٤مت أ  سم٤مًمٕمٍمي  ُمداظمٚم٦م:

 او٤مزم اعمقضمقد؟ ُم٤م نل إوًمقي٤مت يمداقمٞم٦م  ين  دقمق اًمٜم٤مس؟

شميييدقمق اًمٜمييي٤مس ًمٚمرقطمٞميييد، شميييدقمق اًمٜمييي٤مس سمٗمٝميييؿ اًمرقطمٞميييد  ي: ًميييرٕمٚمؿ ىمقًميييف  اًمِميييٞم :

ٓ  ا ﴿شمٕم٤ممم:  ٓ  ًَِمَف  ِ  ُم٤م نق ر يؽ؟ [59]محم  ﴾  ُوَم٤مقْمٚمَْؿ  َٟم ُف 

 قمغم سمريم٦م ا . ُمداظمٚم٦م:

ٓ ًمٕمدم   ٞمرٝم٤م سمٞم٘مق  رسمٜم٤م اه ٕ ٞم٦م نذ  اًمٙمٚمٛم٦م ورَ قمغم سمريم٦م ا ، ي٤م شمُ  اًمِمٞم :

ًمٜمٌٞمييييف )وميييي٤مقمٚمؿ( ٕ ٞمرٝميييي٤م  ًمييييٞمس يمييييذًمؽ؟ و ذا يميييي٤م  نييييذا اخلٓميييي٤مب يقضمييييف  مم ؾمييييٞمد 

ؽ نيييؾ نيييذا اًمٕمٚميييامء، ومٙمٞميييػ ٓ يقضميييف  مم ٟم يييـ  ُم ٤مًمٜمييي٤م ُميييـ سمييي٤مب  ومم، و ييييش ر يييي

اعمًيٚمٛمق  اًمٞميقم نيؿ  ٘م٘مقٟميف  ¢اخلٓم٤مب اعمقضمف ُمـ ا  شم٤ٌمرح وشمٕمي٤ممم  مم ٟمٌٞميف 

ىَميييييييي٤مَ  ؾَمٜمَُِمييييييييدُّ قَمُْمييييييييَدَح ﴿ذم  ٟمٗمًييييييييٝمؿ،  ٟميييييييي٤م سم٘مييييييييق  رؾمييييييييٗم٤ًم ٓ، ًمٙمييييييييـ ىميييييييي٤م  شمٕميييييييي٤ممم: 

 ومٝمؾ شم٘مق   ٟم٧م سمغم، وٓ شم٘مق  ُمٕمل ٓ؟ [79]القصص ﴾سم٠ِمظَِمٞمَؽ 

 وا   ٟم٤م ُمٕمؽ ي٤م ؿمٞم ؟ ُمداظمٚم٦م:

 شمٌد ؟ وم٢مذًا سمامذا اًمِمٞم :
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 سم   ًمف  ٓ ا . ُمداظمٚم٦م:

ٓ  ًمف  ٓ ا ، وُمـ ًمقازم نذ  اًمٙمٚمٛم٦م    شمدقمق اًمٜم٤مس  مم اشم٤ٌمع اًمٙمر٤مب  اًمِمٞم :

واًمًييٜم٦م؛ ٕهنييام اعمّمييدر اًمقطمٞمييد ًمًييٕم٤مدة إُميي٦م، و هنييؿ    ضمٝمٚمييقا اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م 

ذًمقا، و   قمٚمٛمقا وقمٛمٚمقا قمزنؿ ا  قمز وضمؾ، وٟمٍمنؿ قميغم قميدونؿ، و ٟمي٧م شميره 

ٓ   ﴿ًميييذيـ يًيييٛمق  سم٤مًميييدقم٤مة ىميييد رصوميييقا يميييؾ ضمٝميييقدنؿ قميييـ اًمٞميييقم ا ٓ  ًَِميييَف  ِ يييُف  وَمييي٤مقْمٚمَْؿ  َٟم 

ونيييذا ُميييـ الٝميييؾ سم٤مإلؾمييي م سمٛمٙمييي٤م  ظمٓميييػم ضميييدًا؛ ٕهنيييؿ يرق يييق   [59]محمددد  ﴾ا  ُ

ويم٠مهنؿ ُمـ قمقام اًمٜم٤مس، يمؾ اًمٜم٤مس ي٤م  ظمل سمٞمٕمرومقا  ٟمف ٓ  ًميف  ٓ ا ،  ييف ٟمٕميؿ، و ٟمي٤م 

قا: ٓ  ًميييف  ٓ ا ، ًمٙميييـ ٓ يٗم٘مٝميييق  ُمٕمٜم٤منييي٤م، وطمٞمٜمئيييذ  ؿميييٝمد يميييؾ اًمٜمييي٤مس يٕمروميييقا ي٘مقًمييي

شمٔمٝمييير ٟمرٞمجييي٦م ظمٓميييػمة ضميييدًا، ونيييل:    نييي١مٓء اًميييذيـ يِميييؽمط وميييٞمٝمؿ    يٙمقٟميييقا نيييداة 

ًمٚمٛمًييٚمٛملم ىمييد روييقا نييؿ سميي٠م  يًييقونؿ سمقاىمييع  ُمييرنؿ ُمييع اًمٙميي٤مومريـ اًمييذيـ يٜم٘مييذو  

ًمرؾمق  قمٚمٞميف  ٟمٗمًٝمؿ ُمـ ىمرؾ او٤ميمؿ اعمًٚمؿ  ي٤منؿ سم٠م  ي٘مقًمقا: ٓ  ًمف  ٓ ا ؛ ٕ  ا

  « ُمييرت     ىم٤مشمييؾ اًمٜميي٤مس طمرييك يِمييٝمدوا    ٓ  ًمييف  ٓ ا ، وميي٢مذا ىم٤مًمقنيي٤م»اًمًيي م ىميي٤م : 

وميي٢مذا ىم٤مًمقنيي٤م وم٘مييد قمّمييٛمقا ُمٜمييل دُميي٤مءنؿ و ُمييقانؿ  ٓ »ُمييش وم٘مٝمقنيي٤م وومٝمٛمييقا ُمٕمٜم٤منيي٤م 

 .«سم ٘مٝم٤م وطم٤ًمهبؿ قمٜمد ا 

ومييي٤مًمٞمقم اًميييدقم٤مة اإلؾمييي ُمٞملم  ٓ اًم٘مٚمٞميييؾ ُميييٜمٝمؿ رويييقا ُٕميييرٝمؿ ُمييي٤م يروييي٤م  اإلؾمييي م 

ألُمؿ إظمره ُميـ اًمٙمٗمي٤مر  ٟميف وم٘ميط ي٘مقًميقا: ٓ  ًميف  ٓ ا  عمي٤مذا؟ ُميـ ؿمي٠م  يٕمّميٛمقا ًم

دُميي٤مءنؿ و ُمييقانؿ، ًمٙمييـ نييذا اًم٘مييق  يييدظمٚمٝمؿ الٜميي٦م ويٜم٘مييذنؿ ُمييـ اًمٜميي٤مر ىميي٤م : ٓ  ٓ 

سم ٘مٝم٤م وطم٤ًمهبؿ قمٜمد ا  شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم،  ذًا: روٞمٜم٤م ُٕمرٜم٤م    ئمٚمقا ي٘مقًمق : ٓ  ًميف 

ػ ذم  ًمًٜمرٝمؿ ُمي٤م ًميٞمس ذم ىمٚميقهبؿ؛ ٕٟميف قمٔمٛمي٦م نيذ   ٓ ا ، ونؿ ي٘مقًمق  ُمع إؾم

اًمٙمٚمٛمييي٦م ُمييي٤م اؾمييير٘مرت ذم ىمٚميييقهبؿ سميييدًمٞمؾ طمٞمييي٤موؿ اًمريييل  ٞمقهنييي٤م ؾميييقاء ُمييي٤م يمييي٤م  ُمٜمٝمييي٤م 

ُمرٕمٚم٘ميي٤ًم سم٤مًمٕم٘مٞمييدة ويي٤م ي٘مييع ُمييٜمٝمؿ ُمييـ رشيمٞميي٤مت ووصمٜمٞميي٤مت، وقمٌيي٤مدة ًمٖمييػم ا  قمييز وضمييؾ، 

ًمٞمًي٧م يًٛمقهن٤م نذ  اًمٕم٤ٌمدة سمٖمػم اؾمٛمٝم٤م، يًٛمقهن٤م شمقؾمي ً، يًيٛمقهن٤م ؿميٗم٤مقم٦م، ونيل 

هبذا اًمًٌٞمؾ  ـم ىم٤ًم، سمؾ نق اًمنمح سمٕمٞمٜمف،  و يم٤م  ُمـ آسمرٕم٤مد قمـ اًمرٕم٤مُمؾ سم٤مإلؾم م 
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اًمذي قمرومق ، ومٝمؿ يرشمٙمٌق  اعم ٤مرم اًمرل طمرُمٝم٤م ا  قمز وضمؾ، وم٢مذًا  يامهنؿ سمي٠م  ٓ 

 ًمييف  ٓ ا  طم٘ميي٤ًم ومٞمييف زهمييٌؾ طمرييك سم٤مًمٜمًيي٦ٌم نيي١مٓء اًمييذيـ ٟمٗمييؽمض ومييٞمٝمؿ  هنييؿ ومٝمٛمقنيي٤م 

ٝمؿ ُمييي٤م ضمٕمٚمقنيي٤م ُميييٜمٝم٩م طمٞمييي٤موؿ، وًمييذًمؽ وم٤مٕصيييؾ    يٌيييد  ًمييٞمس وم٘ميييط ىم٤مًمقنيي٤م، وًمٙميييٜم

اًمداقمٞمييييي٦م اعمًيييييٚمؿ سميييييام سميييييد ت سميييييف إٟمٌٞمييييي٤مء واًمرؾميييييؾ يمٚمٝميييييؿ    يٕمٌيييييدوا ا  وبرٜمٌيييييقا 

اًمٓمي٤مهمقت، وقمٌي٤مدة ا  طمٞميٜمام يرييد اًمداقمٞمي٦م    يريقمم رشطمٝمي٤م وسمٞم٤مهني٤م ؾمٞمّميٓمدم ُمييع 

سمٕميد   واىمع ُمرير ُمع إؾمػ ُمـ ٟمٗميس اًمِميٞمقخ ومْمي ً قمٛميـ دوهنيؿ؛ ٕهنيؿ ُمي٤م وم٘مٝميقا

 ؿمٝم٤مدة    ٓ  ًمف  ٓ ا .

 ( 00:  35: 41/   134) اهلدى والنور / 
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 ْضٝش١ يًدعا٠ يف أضًٛب األَس 

 باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس

اًمًيي١ما  اًم يي٤مين: ٟمرضمييق ُمييـ ومْمييٞمٚمرٙمؿ ٟمّمييٞم ٦م اًمِميي٤ٌمب ظم٤مصيي٦م ذم سمٕمييض ُمٜميي٤من٩م 

ُمييي٤م ٕ  اًمِمييي٤ٌمب يٛمٚمٙميييق  ىميييقه ضمٌييي٤مرة ويرييييدو  اؾميييرٗمراغ  اًميييدقمقة  مم ا  شمٕمييي٤ممم؛

يٛمٚمٙمييق  ُمييـ اًم٘مييقه ذم ؾمييٌٞمؾ  رويي٤مء ا  شمٕميي٤ممم ًمٙمييٜمٝمؿ ىمييد ٓ يٕمرومييق  اًمًييٌؾ اًمرييل 

ٖمٝمؿ رويي٤م  شمٌيي٤مرح وشمٕميي٤ممم، ًم٘مييد فمٝمييرت ذم سم دٟميي٤م ا٤مقميي٦م شمًييٛمك سمجامقميي٦م إُميير ٚم  ٌَ شُميي 

  واًمٜمٝميييل قميييـ اعمٜمٙمييير وقمٛميييؾ نيييذ  الامقمييي٦م:    شميييذن٥م ُمييي  ً  مم طم٤مٟمييي٦م وسمييي٤معمٕمر

يييد يمٚمٛميي٦م طمييق  شمٜمٔمييٞمؿ اًمٕمٛمييؾ ومرٜمٝمييك صيي٤مطمٌٝم٤م وميي٢م  مل يٜمرٝمييل يمنييت يمييؾ يشء، وٟمر

 الامقمل نذا، وضمزايمؿ ا  ظمػمًا.

   اوٛمد   ٟم ٛمد  وٟمًيرٕمٞمٜمف وٟمًيرٖمٗمر ، وٟمٕميقذ سمي٤م  ُميـ رشور  ٟمٗمًيٜم٤م  اًمِمٞم :

وُمـ ؾمٞمئ٤مت  قمامًمٜم٤م، ُمـ اد  ا  وم  ُمْمؾ ًمف، وُميـ يْميٚمؾ ومي  ني٤مدي ًميف، و ؿميٝمد 

 ورؾمقًمف.    ٓ  ًمف  ٓ ا  وطمد  ٓ رشيؽ ًمف، و ؿمٝمد    حمٛمدًا قمٌد 

  ُم٤م سمٕمد:

 ومقصٞمرل إلظمقاٟمٜم٤م اًمِم٤ٌمب اعمًٚمؿ ذم يمؾ ٟمقاطمل اًمٌ د اإلؾم ُمٞم٦م  ُمرا  اصمٜم٤م :

 ونييييام:    يرقضمٝمييييقا ًمٚمرٗم٘مييييف ذم ديييييـ ا  شمٌيييي٤مرح وشمٕميييي٤ممم قمييييغم وييييقء اًمٙمريييي٤مب 

واًمًييٜم٦م، و   ٓ يًييرٕمجٚمقا إُمييقر ىمٌييؾ  واهنيي٤م، وم٘مييد ىمٞمييؾ: ُمييـ اؾمييرٕمجؾ إُميير ىمٌييؾ 

٤مند اًمٞمقم    ن١مٓء اًمِم٤ٌمب اعمر ٛمًلم ٓ يٙم٤مدو   واٟمف اسمركم سم رُم٤مٟمف، وٟم ـ ٟمِم

يرٕمٚمٛمييييق   ٓ ىمٚمييييٞم ً ُمييييـ اًمٕمٚمييييؿ و ذا هبييييؿ يييييرو   ٟمٗمًييييٝمؿ ىمييييد  صييييٌ قا  نييييؾ اوييييؾ 

واًمٕم٘مؾ، وإُمر واًمٜمٝمل، ويؽمشم٥م ُمـ وراء ذًمؽ سم٥ًٌم وآًم٦م قمٚمٛمٝمؿ    ٓ  ًٜمقا 
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اًم٘مٞميييي٤مم سمييييٌٕمض اًمقاضمٌيييي٤مت اًمٙمٗم٤مرٞميييي٦م واًمرييييل ًمٞمًيييي٧م نييييل سم٤مًمقاضمٌيييي٤مت اًمٕمٞمٜمٞميييي٦م يميييي٤مُٕمر 

 عمٕمرو  واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر.سم٤م

وُمييـ اعمٕمٚمييقم رشقميي٤ًم    إُميير سميي٤معمٕمرو  واًمٜمٝمييل قمييـ اعمٜمٙميير بيي٥م    يٙمييق  

 يْمييي٤ًم سمييي٤معمٕمرو  وًميييٞمس سم٤مًمٌميييء اعمٜمٙمييير، وُميييـ )اٟم٘مٓمييي٤مع( واًمٜمٝميييل قميييـ اعمٜمٙمييير    

يؽمشميييي٥م وراء إُميييير سميييي٤معمٕمرو  واًمٜمٝمييييل قمييييـ اعمٜمٙميييير ُمٗمًييييدة يمييييؼمه نييييل  يمييييؼم ُمييييـ 

ٗمًيييدة اًمريييل يرييييدو  اًم٘مْمييي٤مء قمٚمٞمٝمييي٤م، ومييي٢مذا اعمّميييٚم ٦م اًمريييل يرييييدو   ٘مٞم٘مٝمييي٤م  و اعم

 هشمرشم٥م ُمـ وراء ذًمؽ إُمر سم٤معمٕمرو   و اًمٜمٝميل قميـ اعمٜمٙمير شمٚميؽ اعمٗمًيدة اًمٙميؼم

ومٝمٜميي٤م ي٘مييق   نييؾ اًمٕمٚمييؿ:  ٟمييف ٓ بييقز اعمٌيي٤مدرة  مم ُم ييؾ ذاح إُميير سميي٤معمٕمرو  و مم 

ُم يييييؾ ذاح اًمٜمٝميييييل قميييييـ اعمٜمٙمييييير، ومييييي٢مذا  ُميييييروا سمييييي٤معمٕمرو  بييييي٥م    يٙميييييق   ُميييييرنؿ 

ذا هنييييق قمييييـ اعمٜمٙميييير ومٞمجيييي٥م    يٙمييييق  يمييييذًمؽ هنييييٞمٝمؿ قمييييـ اعمٜمٙميييير سميييي٤معمٕمرو ، و 

 سم٤معمٕمرو ، واعمٕمرو  سم  ؿمؽ  ٟمام يٙمق   ذا يم٤م  ُمقاوم٘م٤ًم ًمٚمٙمر٤مب واًمًٜم٦م.

وُمييـ اعم٘مييرر قمٜمييد  نييؾ اًمٕمٚمييؿ  ٟمييف  ذا دار إُميير سمييلم ُمٗمًييدشملم  طمييدا ٤م  يمييؼم ُمييـ 

إظميييره ارشمٙمٌييي٧م اًمّميييٖمره ذم ؾميييٌٞمؾ دوميييع اًمٙميييؼمه هبييي٤م، ووييي٤م يًيييرد  قميييغم ذًميييؽ 

دظمييؾ  ¢ًمٕم٤مرِميي٦م    شمّمييكم اًمّميي ة ذم اوجيير عميي٤م ر ت اًمٜمٌييل  ¢ ُميير اًمٜمٌييل  ىمّميي٦م

ضمق  اًمٙمٕم٦ٌم وصغم ومٞمٝم٤م ريمٕمرلم وم٠مرادت نل ر  ا  قمٜمٝم٤م    شم٘مردي سمٜمٌٞمٝم٤م و   

صكم ذم اوجر وم٢مٟمف »شمدظمؾ  مم ضمق  يمٕم٦ٌم رهب٤م وم٘م٤م  ن٤م قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م: 

جير ُميـ اًمٌٞمي٧م، وًميقٓ    ُمـ اًمٌٞم٧م و   ىمقُمؽ عم٤م ىمٍمت هبؿ اًمٜمٗم٘مي٦م  ظمرضميقا او

ىمقُميييؽ طميييدي ق قمٝميييد سم٤مًمنميييح نيييدُم٧م اًمٙمٕمٌييي٦م وًمٌٜمٞمرٝمييي٤م قميييغم  ؾمييي٤مس  سميييرانٞمؿ قمٚمٞميييف 

ومٚمييؿ   «اًمًيي م ولٕمٚميي٧م نيي٤م سميي٤مسملم ُمييع إرض سم٤مسميي٤ًم يييدظمٚمق  ُمٜمييف وسم٤مسميي٤ًم خيرضمييق  ُمٜمييف

سمٜميي٤مء اًمٙمٕمٌيي٦م قمييغم ُميي٤م شمريمرييف قمٚمٞمييف  نييؾ ال٤منٚمٞميي٦م ونييق ىميي٤مرص قمييـ  ¢يٖمييػم رؾمييق  ا  

ؿ قمٚمٞميييف اًمًييي م  ىمييي٤مم ىمقاقميييد  قمٚمٞمٝمييي٤م ُميييع ذًميييؽ وم٘ميييد  قميييرض اًمٌٜمييي٤مء اًميييذي يمييي٤م   سميييرانٞم

٦م    شم ييقر ذم سمٕمييض اًمٜميي٤مس ومرٜميي٦م اًمٙمٕمٌيي٦م ظمِمييٞم اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م قمييـ دمديييد سمٜميي٤مء

شميييردنؿ قميييـ يم يييػم ُميييـ دييييٜمٝمؿ، و ذا يمييي٤م  إُمييير يميييذًمؽ  ي: يمييي٤م  ُميييـ اًمقاضمييي٥م إُمييير 

سمييي٤معمٕمرو  واًمٜمٝميييل قميييـ اعمٜمٙمييير سمييي٤معمٕمرو  رشقمييي٤ًم ومييي٠مره  ٟميييف بييي٥م قميييغم اًم٘مييي٤مرٛملم 
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ذ  اًمٗمريْم٦م إُمر سم٤معمٕمرو  واًمٜمٝمل قميـ اعمٜمٙمير وسم ٤مصي٦م ذم سمٕميض اًميدو ، سميؾ هب

ٓ سمييي٠مس    ٟم٘ميييق : ذم يميييؾ اًميييدو  اإلؾمييي ُمٞم٦م اًمريييل ٓ شمًيييٛم  ٕوميييراد اعمًيييٚمٛملم    

ر ي٘مقُمييقا هبييذ  اوًيي٦ٌم وهبييذا اًمقاضميي٥م؛ وًمييذًمؽ ٟم ييـ ٟمٜمّميي ٝمؿ    يٙمرٗمييقا ُمييـ إُميي

ًميييير يٛميييس أُميييريـ ف رضر ؾميييقاء يمييي٤م  نيييذا اسمييي٤معمٕمرو  سميييام ٓ يؽمشمييي٥م ُميييـ و رارييي

 سم٤معمٕمرو  واًمٜم٤منلم قمـ اعمٜمٙمر  و يٛمس رظمريـ وـ ير ٛمًق  نؿ  و قمٚمٞمٝمؿ.

ًمييذًمؽ نييذ  اًمّمييقرة اًمرييل ؾمييٛمٕمرٝم٤م رٟمٗميي٤ًم ونييل ذم سم ديمييؿ وُميي٤م  قمر٘مييد    سم ديمييؿ 

 صٌ ٧م ذم اًمرٕمٌيػم اًمٕمٍميي اًمٞميقم: ديٛم٘مراـمٞمي٦م سمٛمٕمٜميك:    يًيٛم  ومٞمٝمي٤م    شمٍمي  

ْمييي٤ًم يًيييٛم ق  نيييؿ سمييي٠م  يٗمٕمٚميييقا ُمييي٤م  ي يميييؾ وميييرد قميييغم ُمييي٤م ييييره ُميييـ طمريريييف وأظميييرو 

وا نييذا سميي  ؿمييؽ ويي٤م مل شمّمييؾ  ًمٞمييف اًمييدو  اًمٕمرسمٞميي٦م سمييؾ وٓ اًمييدو  اًمٖمرسمٞميي٦م؛ ٕ  ؿميي٤مؤ

نييذ  اًمّمييقرة ومٞمٝميي٤م اقمرييداء ُمٌيي٤مرش قمييغم اعمييقاىمٕملم واعمٜمرٝمٙمييلم ورُميي٤مت ا  شمٌيي٤مرح 

وشمٕم٤ممم؛ وًمذًمؽ ومٜم ـ ٟمٜمّم  ن١مٓء    اًمِم٤ٌمب يٙمرٗمقا ُم٤م دام إُمر طمرك أ  ُمع 

ٓ يًييٛم  ًممُميير سميي٤معمٕمرو  واًمٜميي٤منل قمييـ اعمٜمٙميير    يٖمييػم اعمٜمٙميير سم٤معمرشمٌيي٦م أؾمييػ 

إومم اًمرييل ضمٕمٚمٝميي٤م اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م  ومم اعمراشميي٥م اًم  صميي٦م ذم ىمييق  اًمّميي ٞم  

ُمـ ر ه ُمٜمٙمؿ ُمٜمٙمرًا ومٚمٞمٖميػم  سمٞميد ، ومي٢م  مل يًيرٓمع ومٌٚمًي٤مٟمف، ومي٢م  مل »اعمِمٝمقر قمٜمف: 

ٖمٞمػم اعمٜمٙمر سم٤مًمٞمد ًمف رصم٤مر قمٔمٞمٛم٦م ٓ ؿمؽ    شم  «يًرٓمع ومٌ٘مٚمٌف وذًمؽ  وٕمػ اإليام 

وُمٗمٞمدة ضمدًا ذم اعمجرٛميع اإلؾمي ُمل وًمٙميـ ُميع إؾميػ اًمِميديد    جمرٛمٕمٜمي٤م اًمٞميقم 

ًميييٞمس جمرٛمٕميييي٤ًم  ؾميييي ُمٞم٤ًم ُميييي٤م داُمييي٧م اًمييييدو  ٓ  ٙمييييؿ اإلؾميييي م وميييٞمام ي٘مييييع سمييييلم  ومييييراد 

 اعمًٚمٛملم ُمـ خم٤مًمٗم٤مت وُمـ ُمٜم٤مزقم٤مت.

نيذا اًمر٘ميدم  و ُم يؾ  وٟم ـ ٟمٕمر  ذم اًمرجرسم٦م اًمقاىمٕم٦م ذم اًمٕمٍم او٤مرض    ُم ؾ

نييذ  اليير ة ذم شمٖمٞمييػم اعمٜمٙميير سم٤مًمٞمييد وسمٙمنيي إؿمييٞم٤مء اعم رُميي٦م ذم ُم ييؾ نييذ  اًمييٌ د 

اًمرييل ٟم ٞم٤منيي٤م اًمٞمييقم واًمرييل ٓ  ٙمييؿ رشع ا  شمٕمييقد ٟمرٞمجيي٦م ذًمييؽ سميي٤مًمٜم٘مٞمض ويي٤م يريييد  

٤معمٕمرو  واًمٜمٝمييل قمييـ اعمٜمٙميير، شمٙمييق  اًمٜمرٞمجيي٦م    نييذا  نييؾ اإلصيي ح  نييؾ إُميير سميي

اوييييامس ؾمييييرٜمٓمٗمو ؿمييييٕمٚمرف سمًيييي٥ٌم ُمٕم٤ميمًيييي٦م اًمدوًميييي٦م نيييي١مٓء اًمِميييي٤ٌمب اعمر ٛمًييييلم 

سم ٞمييي٨م  هنيييؿ يْميييٓمروهنؿ ذم هن٤ميييي٦م إُمييير  مم    ي٘مٌٕميييقا ذم دورنيييؿ و   ٓ يييي٠مُمروا 
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سميي٤معمٕمرو  طمرييك وًمييق سم٤مًمٙمٚمٛميي٦م اًمٓمٞمٌيي٦م؛ ًمييذًمؽ  ٟمّميي  نيي١مٓء اًمِميي٤ٌمب ذم يمييؾ اًمييٌ د 

ٞم٦م    يييي٠مُمروا سمييي٤معمٕمرو   ُميييرًا ٓ يؽمشمييي٥م ُميييـ وراريييف ُمٗمًيييدة يميييؼمه، نيييذا ُمييي٤م اإلؾمييي ُم

 قمٜمدي ضمقاسم٤ًم قمـ نذا اًم١ًما .

 .( 00:  01: 43/ 232) اهلدى والنور /

 ايتدفٝف َٔ إيكا٤ املٛاعظ

ىمييد ضميي٤مء ذم صيي ٞم  اًمٌ يي٤مري    اسمييـ ُمًييٕمقد ر  ا  قمٜمييف يميي٤م  يٙميير   اًمًي٤مرؾ: 

٤مسمف يمييؾ يييقم  ييٞمس ، ويميي٤م  يٕمييزو نييذ  ، ويميي٤م  خيييرج ٕصيي اعمييقاقمظ شمٙم ييػم  ًم٘ميي٤مء 

، ومٙمٞمػ يٛمٙمٜمٜمي٤م اإلىمريداء سميف ذم  ًم٘مي٤مء نيذ  اًميدروس ذم  ¢اًمٙمران٦م  مم رؾمق  ا  

 اعم٤ًمضمد ؟

ير قًمٜمي٤م سم٤معمققمٔمي٦م  ¢يم٤م  رؾميق  ا  »ُم٤م اطمر٩م سمف اسمـ ُمًٕمقد نق ىمقًمف  اًمِمٞم :

ونييييذا سمًيييي٥ٌم    اًمييييدروس قم٤مُميييي٦م ،  ُميييي٤م  ذا يم٤مٟميييي٧م اًمييييدروس   «خم٤موميييي٦م اًمًييييآُم٦م قمٚمٞمٜميييي٤م

٦م ويرٗمييؼ قمٚمٞمٝميي٤م ـميي ب اًمٕمٚمييؿ وًمييق يميي٤م  ذم يمييؾ يييقم  و ذم يمييؾ ًمٞمٚميي٦م ، وذًمييؽ ٓ ظم٤مصيي

ُم٤مٟمع ُمٜمف ، سمؾ نذا يشء ٓ سميد ُمٜميف ،  ُمي٤م سم٤مًمٜمًي٦ٌم ًمٕم٤مُمي٦م اًمٜمي٤مس ومي٢مٟمام نيق يميام ىمي٤م  اسميـ 

  ي ٓ ير٤مسمٕمٝمؿ سم ٞم٨م يٛمٚمٝمؿ و ٟمام ن٤م  شم٤مرة وشم٤مرة .  «ير قنؿ سم٤معمققمٔم٦م»ُمًٕمقد 

 (  00:  40: 05/  130) اهلدى والنور / 
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 إسٝا٤ بعض ايطٓٔ اييت  

 مل ٜعتد عًٝٗا ايٓاع

ىمد ي٘مقم سمٕميض اًمِمي٤ٌمب اًمّمي٤مًم  سم٢مطمٞمي٤مء سمٕميض اًمًيٜمـ اعمٝمجيقرة يمًيٜم٦م  ُمداظمٚم٦م:

 آيمر ٤م  ُم  ً وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ. 

 يمًٜم٦م ُم٤مذا؟  اًمِمٞم :

 آيمر ٤م .  ُمداظمٚم٦م:

 آيمر ٤م . اًمِمٞم :

ر همريي٥م ومٞم٘مقم ًمف سمٕمض اًمّم٤مولم سم ًـ ٟمٞم٦م وي٘مق : يي٤م  ظميل! نيذا  ُمي ُمداظمٚم٦م:

ٓ ير ييييدث اًمٜميييي٤مس    »: ¢قمييييغم اًمٜميييي٤مس وٓ شمٜمٗميييير اًمٜميييي٤مس ويًرِمييييٝمد سم٘مييييق  اًمٜمٌييييل 

نٜم٤م يم٤م   ٥ًم طم٤ًمب اًمٜم٤مس، وم٠مٟم٧م  ¢ومٞم٘مق :    اًمٜمٌل   «حمٛمدًا ي٘مرؾ  ص ٤مسمف

    طمٞمٞميي٧م نييذ  اًمًييٜم٦م ىمييد يٙمييق  نٜميي٤مح يٕمٜمييل همراسميي٦م قمييغم اًمٜميي٤مس ومييػمدوا نييذ  اًمًييٜم٦م 

يم٤م   ٥ًم طمًي٤مب اًمٜمي٤مس،  ¢ٜمٌل ويٙمٗمروا سم٤مًمًٜم٦م، وم٤مؾمرِمٝم٤مدًا هبذا اًمدًمٞمؾ    اًم

 يمٞمػ اًمرد قمٚمٞمف؟ 

ُميي٤م  قمر٘مييد    نييذا إُميير ُمًيير٘مٞمؿ سمييؾ نييق شمقؾمييع همييػم حمٛمييقد؛ ٕٟمييف ييي١مدي  اًمِمييٞم :

  مم  ُم٤مشم٦م اًمًٜمـ سم٥ًٌم قمدم  طمٞم٤مرٝم٤م ظمِمٞم٦م    يؽمشم٥م وراء ذًمؽ ُمٗمًدة ُمٔمٜمقٟم٦م.

: وميي  ¢ٟم ييـ ٟم٘مييق  سم٤مًمٜمًيي٦ٌم نييذا آؾمييردٓ  وُم ييؾ  ؿمييٞم٤مء يم ييػمة شمرٕمٚمييؼ سميي٤مًمٜمٌل 

ي٘ميق   ¢ًمٜم٤م    ٟم٘مٞمس  ٟمٗمًٜم٤م سمف قمٚمٞمف اًمّم ة واًمًي م، ُمي  ً: ًم٘ميد يمي٤م  اًمٜمٌيل يٜمٌٖمل 

ُم٘م٤مسميؾ نيذا  «ٓ صدىم٦م ًمٖمٜميل وٓ ًميذي ُميرة ؾميقي»شمنميٕم٤ًم ًمٚمٜم٤مس قمـ رب اًمٕم٤معملم: 

ُميييـ طميييدي٨م  ن ؾميييٕمٞمد اخليييدري    اًمرضميييؾ يمييي٤م  ي٠مشمٞميييف قمٚمٞميييف اًمّمييي ة  ¢ضمييي٤مء قمٜميييف 

ي٘مييق  ٕصيي ٤مسمف قمٚمٞمييف  واًمًيي م ويًيي٠مًمف ونييق ىمييقي ومٞمٕمٓمٞمييف وميي٢مذا ُميي٤م ظمييرج ُمييـ قمٜمييد 
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ومٞم٘مق  ًمف سمٕمْمٝمؿ: وم٢مذًا مل شمٕمٓمٞميف يي٤م رؾميق  ا ؟  « ٟمف ظمرج هب٤م ير٠مسمٓمٝم٤م ٟم٤مراً »اًمً م: 

ومٛم٘م٤مم اًمٜمٌقة  «ي٠ًمًمقٟمٜمل ويٙمر  ا  زم اًمٌ ؾ»ومٞمٙمق  ضمقاسمف قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م: 

يٛمرٜميع قميـ يشء ظمِميٞم٦م  ¢دوٟمف يمؾ ُم٘م٤مُم٤مت اًمٜم٤مس واًمّم٤مولم، وم٢مذا يم٤م  اًمرؾمق  

 و يٗمٕمييؾ ؿمييٞمئ٤ًم ًمييق مل يٗمٕمٚمييف ىمييد ي٘ميي٤م  ومٞمييف ُميي٤م ٓ يٜمٌٖمييل    ي٘ميي٤م  ومٝمييذا  ¢    يٜميي٤م  ُمٜمييف

طمٙمييؿ ظميي٤مص سمييف قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م،  ُميي٤م قم٤مُميي٦م اًمٜميي٤مس ومٕمييغم اًمٕمٙمييس ُمييـ ذًمييؽ 

بييي٥م ٟم يييـ    ٟم يييض اعمًيييٚمٛملم سمٕم٤مُمييي٦م وـمٚمٌييي٦م اًمٕمٚميييؿ ُميييٜمٝمؿ سم ٤مصييي٦م و نيييؾ اًمٕمٚميييؿ 

ُمـ ؾمٜمـ اًمٜمٌل سمّمقرة  ظمص قمغم    ٓ ي٤ٌمًمقا ذم اًمٜم٤مس و    ٞمقا ُم٤م  ُم٤مشمف اًمٜم٤مس 

، ًمٙمـ ذم نذ  او٤مًم٦م ًمر ٗمٞمػ اعم ذور اًمذي ىمد يؽمشم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٌٕمض اًمٜم٤مس ¢

يٌييلم ًمٚمٜميي٤مس ذم طمييدود اؾمييرٓم٤مقم٦م  ¢اًمييذيـ يٗميي٤مضم١مو  سم٢مطمٞميي٤مء اًمًييٜم٦م ُمييـ ؾمييٜمـ اًمٜمٌييل 

قمٚمٞمٝمي٤م  و  ُمير هبي٤م وٟم يـ ٟم٘ميقم هبي٤م  طمٞمي٤مًء  ¢اعمٌلم؛ سم٠مٟمف نذا إُمر ؾمٜم٦م طمض اًمٜمٌل 

 ٦ٌم عمـ  ل اًمًٜم٦م وُمـ  ص  ذًمؽ. وايمر٤ًمسم٤ًم ًمألضمر اعمٕمرو  سم٤مًمٜمً

 شمٌٞملم نذا يٛمٝمد ىمٌؾ    يٗمٕمؾ  م سمٕمد ُم٤م يٗمٕمؾ نذ  اًمًٜم٦م اعمٝمجقرة؟  ُمداظمٚم٦م:

ٓ يقضمد ُم٤مٟمع    ي٘مؽم  ذًمؽ ُمع اًمًٜم٦م، ونذا ـمٌٕم٤ًم خيرٚمػ ُميـ ؿمي ص  اًمِمٞم :

 مم رظمييييييير، سمٛمٕمٜميييييييك: قم٤مُمييييييي٦م اعمًيييييييٚمٛملم ٓ يٙمٚمٗميييييييق  سمٛم يييييييؾ نيييييييذا اًمٌٞمييييييي٤م ؛ ٕهنيييييييؿ ٓ 

    ٞمييقا نييذ  اًمًييٜم٦م، وًمٙمييـ  ٟميي٤م ٓ  شمّمييقر    ومييردًا ُمييـ يًييرٓمٞمٕمق ، وم ًيي٥م نيي١مٓء 

 ومراد اعمًيٚمٛملم ُميـ قمي٤مُمرٝمؿ يًير٘مؾ سم٢مطمٞمي٤مء ؾميٜم٦م  ٓ ويٙميق  ىميد ؾميٌؼ  ًمٞمٝمي٤م ُميـ  نيؾ 

اًمٕمٚمؿ  و ُمـ  ومراد ُمـ ـم ب اًمٕمٚمؿ ًمدومع ذاح اعم ٔميقر ي٘ميقم سميف ذًميؽ اًمٕمي٤ممل اًميذي 

 ٔمييقر سمٛم يييؾ  طمٞميي٤م اًمًييٜم٦م  و ـم٤مًمييي٥م اًمٕمٚمييؿ اًمييذي  طمٞمييي٤م نييذ  اًمًييٜم٦م وم ٞمٜمئيييٍذ يييزو  اعم

ن١مٓء اًمٕمٚمامء  و ـم ب اًمٕمٚمؿ،  ُم٤م قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم وم ًٌٝمؿ    ي٘مقُمقا سم٤مًمًٜم٦م نيذا 

 اًمذي  را  ذم نذ  اعم٠ًمًم٦م.

 (  00:  01: 33/ 337) اهلدى والنور /
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 احله١ُ يف ايدع٠ٛ إىل اهلل

أ  سمٞمٜم٧م  ٟمف ٓ سميد ُميـ اؾميرٕمام  اوٙمٛمي٦م  اًم١ًما :ي٤م ؿمٞم  ذم ؾم١ما ،  ُمداظمٚم٦م:

 ًمّمؼم قمٚمٞمف،  طمٞم٤مٟم٤ًم اإلٟم٤ًم  اًمداقمٞم٦م ي٘مقم سم٠مُمريـ: إُمر إو  اًمرٜمٌٞمف، ُمع اعمدقمق وا

 إُمر إو ؟ اًمِمٞم :

إُميير إو :  ٟمييف يٜمٌييف يٌييلم اوييؼ ًمٚمٜميي٤مس، ُميي  ً اًمر ييذير ُمييـ  نييؾ اًمٌييدع  اعمٚم٘مييل:

ويمييذا ويمييذا  مم رظميير ، إُميير اًم يي٤مين:  ٟمييف ًمييق صيي  ًمييف سمييدقمٞم٤ًم  شمييك  و  يشء ُمييـ نييذا 

وًٓ اًمٚمييلم طمرييك  ذا رر  ُمٙميي٤مسمرًا يٓمٌييؼ ـمري٘ميي٦م  نييؾ اًمًييٜم٦م  ُمييـ اًم٘مٌٞمييؾ يًييرٕمٛمؾ ُمٕمييف  

قمييدم جم٤مًمًييرف  مم رظميير، اعم طمييظ، واًمييكم ٓطمٔمٜميي٤م     سمٕمييض اًمييذيـ يِمييذو  قمييـ 

اعمٜمٝم٩م اًمّم ٞم ، ُمٜمذ    يًٛمٕمقا سمؽ     ذر ٓ شميرا  ومٙمٞميػ أ  اًمرقومٞميؼ ُمي٤م سميلم 

وؼ ًمٌٞم٤مٟمييف اًم٘مييق     اإلٟمًيي٤م  ٓ سمييد    ب٤مًمًييٝمؿ ويمييذا ويمييذا، وسمييلم  ٟمييؽ شمّمييدع سميي٤م

 ًمٚمٜم٤مس أظمريـ.

ْٛمقَس اًمٌٖميؾ  اًمِمٞم :  ٟم٤م ُم٤م ومٝمٛم٧م ُمٜميؽ    نٜمي٤مح شمٜم٤مىمْمي٤ًم، اًميذي يِميٛمس قمٜميؽ ؿمَي

ٓ ي٘م٤مس قمٚمٞمف اًمٜم٤مس أظمرو  اًميذي يٜمٌٖميل ًميؽ    شمّميدع نيؿ سمي٤موؼ، وميام ومٝمٛمي٧م 

    نٜم٤مح شمٜم٤مىمْم٤ًم.

نق ي٤م ؿمٞم  أ  اطمٜم٤م اًمذي ٓطمٔمٜم٤م     اًمٌٕمض ُمـ  ضمؾ اًمٓمريؼ اًم ٤مٟمٞمي٦م  اعمٚم٘مل:

اوٙمٛميي٦م ُمييع اعمييدقمق يريييدو   ؾمييٙم٤مشمؽ قمييـ سمٞميي٤م  اوييؼ، ُمييـ  ضمييؾ    وييداؿ ونييل 

 سمًٝمقًم٦م، نذا يٕمٜمل ُمٜمرنم قمٜمد اًمدقم٤مة أ .

ٞمُْٙمْؿ ﴿ـمٞميييي٥م،  ٟميييي٧م شمييييذيمر ُمٕمييييل ىمقًمييييف شمٕميييي٤ممم:  اًمِمييييٞم : ـَ رَُمٜمُييييقا قَمَٚميييي ِذي يييي يييي٤م اًم  َ ٤م َ اُّ َييييي
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ـْ َوؾ   َِذا اْنرََدْيُرؿْ  يُمْؿ َُم ُٙمْؿ ٓ َيُيُّ ًَ ٠مٟم٤م  ذا يمٜم٧م  دقمق  وًٓ  مم ، وم[569]الملئ ة ﴾َ ٟمُٗم

دقمييقة اوييؼ، وصم٤مٟمٞميي٤ًم: سم٤موٙمٛميي٦م واعمققمٔميي٦م اوًييٜم٦م، ًمٙمييـ  ٟميي٧م وٓ ُم١ماظمييذة يمٛم يي٤م  

شمريدين    ٓ  ؾميرٕمٛمؾ اوٙمٛمي٦م و    صيدع سمي٤موؼ، وميام اًميذي يييين  ي ذم هن٤ميي٦م 

اعمٓميي٤م  وسم٤مظمرّميي٤مر اًمٙميي م: ُميي٤مزم وًمٚمٜميي٤مس، اعمٝمييؿ     قميير   ٟميي٤م نييؾ إميي٧م سمييلم 

 نذا اوؼ، سم٤موٙمٛم٦م واعمققمٔمي٦م اوًيٜم٦م  م ٓ، ومي٢مذا  ٟمي٤م اًمّمدع سم٤موؼ واًمدقمقة  مم

مل  ايييع ىميييد  صيييدع سمييي٤موؼ وٓ  ؾميييرٕمٛمؾ اوٙمٛمييي٦م، ونٜمييي٤م ُمقضميييقد، وىميييد  ؾميييرٕمٛمؾ 

اوٙمٛميي٦م و شمٚمييلم هبيي٤م نييذا  وييٞمع اًمّمييدع سميي٤موؼ، وميي٢مذًا ٓ نييذا قمييغم صييقاب وٓ نييذا 

قمييييغم صييييقاب، و ٟمييييام اًمّمييييقاب    ٟمجٛمييييع سمييييلم اًمييييدقمقة  مم اوييييؼ وسمييييلم اوٙمٛميييي٦م 

٦م اوًيييٜم٦م،  ُمييي٤م زييييد ُميييـ اًمٜمييي٤مس  و ا٤مقمييي٦م ُميييـ اًمٜمييي٤مس يرييييدو  ُمٜمييي٤م سم٤مؾميييؿ واعمققمٔمييي

اوٙمٛم٦م    ٓ ٟمر دث وٓ ٟمّم٤مرح سم٤موؼ ومٝميذا سمي  ؿميؽ ًميٞمس ُميـ اويؼ ذم يشء، 

وم٢مذًا ٟمجٛمع سملم إُمريـ، وٟمج٤مند  ٟمٗمًٜم٤م قمغم نذا الٛمع سملم او٘ميلم، طميؼ اًميدقمقة 

 وطمؼ اؾمرٕمام  اوٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م اوًٜم٦م.

 ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمؾ ِمٞم :اًم

ٟمره يٕمٜمل يم ػمًا ُمـ ... اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل دارٌلم ذم انجقم قمغم اعمٜمٝم٩م  اعمٚم٘مل:

 اًمًٚمٗمل وقمغم رُمقز يمام ي٘م٤م .

 وقمغم؟ اًمِمٞم :

 رُمقز  ُمـ  رٛم٦م اًمًٚمػ يم٤مسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿ واسمـ قمٌد اًمقن٤مب،  اعمٚم٘مل:

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

نيذا ٓ ٟمًيٛمع صيٞم ٤مت ودارٌيق  ذم نيذا اًمٕمٚميؿ ٓ يٗميؽمو ، وُميع د هبيؿ  اعمٚم٘ميل:

وٓ وجٞم٩م طمق  نذا اًمٕمٛمؾ اًمٜم٤مومر، ًمٙمـ  ذا يٕمٜمل سمٚمغ اًمًيٞمؾ اًمزسميك وشمّميده نيذا 
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اًمرٞم٤مر اخلٓمػم سمِم٠م  اًمرد شم٠ميت آٟمر٘م٤مدات،  ذيمر ُم  ً: اقمريده قمٚميٞمٙمؿ ومي   داومٕميرؿ، 

ؾمٛمٕمرؿ اًمّمٞم ٦م، قمرومرؿ نذا ذم ؾمقري٤م، صٞم ٤مت ُمـ نذا إؾميٚمقب ؿميديد وٓ سميد 

قمٞملم وسمٕم ٞميييييلم ق٦م، واًمٜمييييي٤مس شم٘ميييييق     نيييييذا  قميييييداء ؿميييييٞمُميييييـ اوٙمٛمييييي٦م وٓ سميييييد اوٞمٚمييييي

وٟمييي٤مرصيلم وو  مم  ظمييير ، وميييٜم ـ ٟميييره نيييذ  اًمٓم٤مرٗمييي٦م دارٌييي٦م ٓ شمٗميييؽم، ذم ُم١مًمٗمييي٤مت ذم 

شمٕمٚمٞم٘ميييي٤مت ذم يمييييذا ويمييييذا ويمييييذا، ومييييامذا ٟمّمييييٜمع، نييييؾ ُمييييـ اوٙمٛميييي٦م  ٟميييي٤م ُميييي٤م ٟم٘مييييدح ذم 

ؿمييييٞمقظمٝمؿ  سمييييدًا، وٟمًييييٕمك سمٌٞميييي٤م  اوييييؼ سمييييدو  نييييذا إؾمييييٚمقب،  و  يْميييي٤ًم يمجييييزء ُمييييـ 

سمييييد    شمرّمييييده نييييذا اًمرٞميييي٤مر وٟمٌييييلم ُميييي٤م ومٞمييييف ُمييييـ همٚمييييق وُمييييـ قمييييدوا  وُمييييـ  اًمييييدقمقة ٓ

اٟم ييييرا ، يٕمٜمييييل نييييؾ ٟمجٛمييييع سمييييلم إُمييييريـ  و ٟمييييرضم  ضم٤مٟميييي٥م اًمًييييٙمقت، وٟمٛميضيييي 

 سمدقمقشمٜم٤م نٙمذا ن٤مدرلم، وٟمًٙم٥م نذ  اعمقضم٤مت ... اعم٤مؿمٞملم؟

ٓ ُميي٤م يٙمٗمييل نييذا؟ ٓ سمييد ُمييـ الٛمييع سمييلم اًمييدقمقة  مم اوييؼ واًمييرد قمييغم  اًمِمييٞم :

٤مرسمق  اويييؼ واًميييدقم٤مة  ًمٞميييف، ونيييذا يٕمٜميييل  ُمييير واوييي  ضميييدًا ُميييـ اًميييذيـ يٌٓمٚميييق  و ييي

 يم ُمٜم٤م اًم٤ًمسمؼ، وم٤مًمّمدع سم٤موؼ واؾمرٕمام  اوٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م.

  صٌ  ذم ُمٗمٝمقم اًمٜم٤مس    نذا ًمٞمس ُمـ اوٙمٛم٦م. اعمٚم٘مل:

 ًمٞمس  يش؟ اًمِمٞم :

 ًمٞمس ُمـ اوٙمٛم٦م، اعمٜم٤مىمِم٦م. اعمٚم٘مل:

   ٟمٕمييير  اويييؼ، و    يْمييي٤ًم رضمٕمٜمييي٤م  مم اًمٜمييي٤مس، ُمييي٤م ًمٜمييي٤م وًمٚمٜمييي٤مس، قمٚمٞمٜمييي٤م  اًمِميييٞم :

ٟمر٘مرب  مم ا  قمز وضمؾ سم٤مًمدقمقة  ًمٞمف، و يمٚمٜم٤م يٕمٚمؿ ىمقًمف شمٌي٤مرح وشمٕمي٤ممم ذم اًمًيقرة، 

ييي ﴿ؾميييقرة اًمٕمٍمييي:  ييي * َواًْمَٕمٍْمِ ل ظُمْنٍ ٤مَ  ًَمِٗمييي ييي ًَ ـَ رَُمٜمُيييقا َوقَمِٛمُٚميييقا  *  ِ   اإِلٟم ِذي ييي ٓ  اًم  ِ 

ؼْمِ  يي ْقا سم٤ِمًمّم  ْقا سمِيي٤مْوَؼ  َوشَمَقاصَي ٤مِو٤َمِت َوشَمَقاَصيي ، ومٕمٚمٞمٜميي٤م    ٟمييدقمق  مم [7-5لعصددر ]ا﴾اًمّم ي

اويييؼ و   ٟمّميييؼم قميييغم ذًميييؽ، و   ٓ ٟمٙميييؾ وٓ ٟمٛميييؾ، ُمٝميييام شم٠مًمييي٥م إقميييداء قمٚمٞمٜمييي٤م، 

وردوا قمٚمٞمٜم٤م وٟمًٌقٟم٤م  مم اًمرِمدد و مم رسمام اخلروج وٟم ق ذًمؽ، وم  اٛمٜم٤م  ذا يم٤م  

ـْ ﴿: ¢رسمٜمييييي٤م قميييييز وضميييييؾ ي٘ميييييق  ًمٜمٌٞميييييف 
ِؾ ُِمييييي ؾُمييييي ْد ىِمٞميييييَؾ ًمِٚمرُّ ٤م ىَمييييي ٓ  َُمييييي َؽ  ِ ٤مُ  ًَمييييي ٤م ُيَ٘مييييي َُمييييي
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، شميره ُمي٤م ٟمًييٌرٜم٤م ٟم يـ اًميذيـ ٟمييزقمؿ  ٟمٜمي٤م دقمي٤مة، ُميي٤م ٟمًيٌرٜم٤م  مم ٟمٌٞمٜميي٤م [87]فصدد ت ﴾ىَمٌْٚمِيَؽ 

قمٚمٞمف اًمً م، ٓ يشء يذيمر، وم٢مذا يم٤م  اًمٙمٗم٤مر واًمْمي   يرٙمٚمٛميق  قمي٤مدة ذم اًمرؾميؾ، 

، ومييي٢مذًا ٟم يييـ بييي٥م    هنيييلء  ٟمٗمًيييٜم٤م  ٟمٜمييي٤م ؾمٜمًيييٛمع ُميييـ اًميييذيـ ويييٚمقا ¢وُميييٜمٝمؿ ٟمٌٞمٜمييي٤م 

ٗمًييٜم٤م، و   ٟمّمييؼم قمييغم دقمقشمٜميي٤م ًمٜميي١مضمر، يمييام ىميي٤م  يم ُميي٤ًم يم ييػمًا، ٓ سمييد ُمييـ    هنييلء  ٟم

٤مٍب ﴿شمٕم٤ممم:  ًَ ٤مسمُِروَ  َ ضْمَرُنْؿ سمَِٖمػْمِ طِم اَم ُيَقرم  اًمّم   ، وا  اعمًرٕم٤م .[56]الزمر ﴾ ِٟم 

 ضمزايمؿ ا  ظمػم. اعمٚم٘مل:

 و ي٤ميمؿ. اًمِمٞم :

... ُمقوييقع اًمييرد قمييغم اًمٙمريي٥م اعمٜم روميي٦م وشمرٌييع إىمييقا  اعمٜم روميي٦م ذم  اعمٚم٘مييل:

  يم٤مٟم٧م يمر٥م ذم اٚمرٝم٤م ُمٗمٞمدة، يرا  يم ػم ُمـ  و سمٕميض ُميـ اًميدقم٤مة سمٕمض اًمٙمر٥م و 

اعمٕمييي٤مرصيـ  و ُمييي٤م يٜمرًيييٌق   مم اًميييدقمقة ذم نيييذا اًمٕمٍمييي ذم الامقمييي٤مت اعم رٚمٗمييي٦م 

 يرو     شمرٌع نذ  اًمٙمر٥م ُمْمٞمٕم٦م ًمٚمدقمقة، ووٞم٤مع، ويٕمٜمل و

 اٟمِمٖم٤م  سم٤مًم٘مِمقر... اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. اعمٚم٘مل:

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

٤م يقاضمٝمٜمي٤م طم٘مٞم٘مي٦م دارياًم طمريك ُميـ سميلم سمٕميض  ظمقاٟمٜمي٤م نذا اًميذي يٕمٜميل وي اعمٚم٘مل:

اًمييذيـ نييؿ ُمييـ  نييؾ اًمٕم٘مٞمييدة  صيي ً، و صمييرت ومييٞمٝمؿ سمٕمييض اعمٜميي٤من٩م، ومييػمو  شمرٌييع نييذ  

اًمٙمريي٥م واًمٙمِمييػ قمييـ ُم ٤مًمٌٝميي٤م، وشمزيٞمييػ ُميي٤م ومٞمٝميي٤م ُمييـ سم٤مـمييؾ، يييرو     نييذا  ويي٤مقم٦م 

 وىم٧م ٓ وم٤مردة ومٞمف، سمؾ يرا  سمٕمْمٝمؿ ُمـ شمرٌع قمقرات اًمٜم٤مس.

  اعمًرٕم٤م .ا   يمؼم، ا  اًمِمٞم :

 ( 00:  31:  42/ 369) اهلدى والنور/ 
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 احله١ُ يف ايدع٠ٛ إىل اهلل

ًمٙمييـ نٜميي٤م ذم نييذ  اعمٜم٤مؾميي٦ٌم ٓسمييد    ٟمييذيمر ىمٞمييدًا، ٓسمييد    ي٘مييؽم  ُمييع   ىميي٤م  اإلُميي٤مم:

ومٙميير أُميير سميي٤معمٕمرو  واًمٜميي٤منل قمييـ اعمٜمٙميير ومٙمييرًا وقمٛميي ً،  ٓ ونييق    يٙمييق   ُميير  

يمييييؾُّ ذًمييييؽ سميييي٤معمٕمرو ،    يٙمييييق   ُميييير  سميييي٤معمٕمرو  وهنٞمييييف قمييييـ اعمٜمٙميييير    يٙمييييقَ  

سميي٤معمٕمرو  وهنٞمييف قمييـ اعمٜمٙميير سميي٤معمٕمرو  ُمييـ  ؾميي٤مًمٞم٥م اًمنميييٕم٦م، ومٙمٚمٜميي٤م يٕمٚمييؿ ىمييق  

٦ِم ﴿رسمٜم٤م شمٌي٤مرح وشمٕمي٤ممم ذم اًم٘ميرر  اًمٙميريؿ:  ٦ِم َواعمَْْققِمٔمَي ْٙمٛمَي
ٌِٞمِؾ َرسم يَؽ سم٤ِمْوِ اْدُع  ِمِم ؾمَي

ـُ  ًَي َل َ طْم
رِل نِي ٜم٦َِم َوضَم٤مِدْنُؿ سم٤ِمًم  ًَ اوٙمٛمي٦ُم نٜمي٤م  و  ُمي٤م يرٌي٤مدر  مم  ، النحد:[568] ﴾اْوَ

ْق ﴿ذنٜمٜميي٤م وذنييـ همػمٟميي٤م  يْميي٤م نييق اًمٚمييلم وشمييرح اًمِمييدة واًمٖمٚمٔميي٦م، يمييام ىميي٤م  شمٕميي٤ممم :  َوًَميي

ـْ طَمْقًمِييَؽ 
قْا ُِميي يي يي٤م هَمٚمِييٞمَظ اًْمَ٘مْٚميي٥ِم َٟٓمَٗمْمُّ ونييذا  ُميير ُم طمييظ   آ: عمددران[599] ﴾يُمٜميي٧َم وَمٔمم

 يميام وصيٗمف ، وذم ؾمٜمرف اًمٕمٛمٚمٞم٦م، ًم٘مد يم٤م  سم٠مُمريف رؤوومي٤ًم رطميٞمامً ذم ندي اًمرؾمق  

ٞمؿٌ ﴿رسمٜميي٤م شمٌيي٤مرح وشمٕميي٤ممم ذم اًم٘مييرر  اًمٙمييريؿ:  طِميي ،  التوبددة[568] ﴾ سمِيي٤معم١ُْْمُِمٜملَِم َرُؤوٌ  ر 

يميييذًمؽ ذم  ؾميييٚمقب طمٞم٤مشميييف وشمٕمٚمٞمٛميييف ُٕمريييف، وًمٕميييؾ اوييي٤مرضيـ اٞمٕمييي٤ًم  ًم٘ميييد يمييي٤م  

يمٚمٜم٤م يٕمر  ىمّم٦م ذًمؽ إقمران اًمذي يٌدو  ٟمف يمي٤م  طميدي٨م قمٝميد سم٤مإلؾمي م و ٟميف عمّي٤م 

إلؾمييي ُمٞم٦م وإطمٙميييي٤مم اًمنميييقمٞم٦م، ذًمييييؽ  ٟميييف طميييي٤مو     يٌييييق  ذم ييييرٕمٚمؿ سمٕمييييد أداب ا

اعمًييجد اًمٜمٌييقي وشمٕمٚمٛمييق     اعمًييجد اًمٜمٌييقي يميي٤م  ُمٗمروؿميي٤ًم سم٤موّميي٤ٌمء، ومٚمييام ر ه 

قا سمييف    ييييسمق ، وم٘ميي٤م   ذًمييؽ ُمٜمييف  صيي ٤مسمف  ٓ  ي ٓ   «ٓ شمزرُمييق »نييؿ:  ّ يي

ي٘ميض سمقًميف  وشمريمف  «ُمٞمنيـ ومل شمٌٕم قا ُمٕمّنيـ رؿ ٟمام سمٕم »شم٘مٓمٕمقا قمٚمٞمف سمقًمف، 

ُمييـ همٚمٔميي٦م  صيي ٤مسمف  سمييف اٟمٖميي٤مظ ه  ُمييـ ًمٓمٗمييف  ٤مطمرييك ارشميي٤مح، ًمٙمييـ اًمرضمييؾ سم٘مييدر ُميي

ف سمٕمييد اًمّميي ة طمٞميي٨م ىميي٤م : اًمٚمٝمييؿ ارمحٜمييل وحمٛمييدًا وٓ شمنمييح وسمييدا ذًمييؽ ُمييـ دقم٤مريي

ُمٕمٜم٤م  طمدًا، اًمٚمٝمؿ ارمحٜمل وحمٛمدًا وٓ شمنمح ُمٕمٜم٤م  طميدًا، حمٛميد سمٞمًير ؼ اًمرمحي٦م 
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٘مٚميقب ومٝمي١مٓء ٓ يًير ٘مق  اًمرمحي٦م، اًمٚمٝميؿ ٕٟمف رطمٞمؿ،  ُم٤م ن١مٓء الٗم٤مة اًمٖم ظ اًم

ًم٘ميييد »يٕمٚمٛميييف ي٘ميييق  ًميييف:  ارمحٜميييل وحمٛميييدًا وٓ شمنميييح ُمٕمٜمييي٤م  طميييدًا، ومٕمييي٤مد اًمرؾميييق  

رت واؾميييٕم٤ًم ُميييـ رمحييي٦م ا  رت  ي ويييٞمّ٘م٧م واؾميييٕم٤ًم ُميييـ رمحييي٦م ا  شمٌييي٤مرح  «طمّجييي طمَجييي

انٞمٜميي٦م اًمٚمٞمٜميي٦م ذم شم٠مديٌييف ٕصيي ٤مسمف  وشمٕميي٤ممم، ومٝمييذا  ؾمييٚمقب ُمييـ  ؾميي٤مًمٞم٥م اًمرؾمييق  

 رو  وهنٞمف قمـ اعمٜمٙمر.و ُمر  سم٤معمٕم

ًمٙمييـ نٜميي٤مح ىمّميي٦م شمِمييٌف نييذ ، وىمييد ٓ يٕمرومٝميي٤م يم ييػٌم ُمييـ اًمٜميي٤مس، ونييل ىمّميي٦م ذًمييؽ 

اًمّمييي ٤من اًميييذي شمٙمٚميييؿ ذم اًمّمييي ة وطمييي٤مو  ُميييـ طمقًميييف    يًيييٙمرق  سم٤مًمييييب قميييغم 

ٚمٛمل، نييذا ُمٕم٤موييي٦م  يي ًُ  وم يي٤مذنؿ،  ٓ ونييق اًمييذي ُيٕميير  سميييامذا ؟ ُمٕم٤موييي٦م سمييـ اوٙمييؿ اًم

ٞمام سمٕمييد ظمٚمٞمٗميي٦م اعمًييٚمٛملم، ي٘مييق  نييق ٟمٗمًييف همييػم ُمٕم٤موييي٦م سمييـ  ن ؾمييٗمٞم٤م  اًمييذي صيي٤مر وميي

، وقمٓمييس رضمييٌؾ سمجيي٤مٟمٌل، ُمٕم٤موييي٦م سمييـ اوٙمييؿ اًمًييٚمٛمل : صييٚمٞم٧م يقُميي٤ًم وراء اًمٜمٌييل 

ـْ طمقًميف، ومْمي٤من هبيؿ ذرقمي٤ًم،  وم٘مٚم٧م ًمف: يرمحؽ ا  ومٜمٔمر  زّم  يٕمٜمل ٟمٔمرة ُمًيٙمرف، ُمَي

واصُمٙميييؾ »نيييق يّميييكم يٜمييي٤مدي سمييي٠مقمغم صيييقشمف:   «واصُمٙميييؾ  ُمٞمّييي٤م »وٟمييي٤مده سمييي٠مقمغم صيييقشمف: 

، يدقمق قمغم ٟمٗمًف، عمي٤مذا شمٜمٔميرو   زّم ؟ ُمي٤م ًمٙميؿ شمٜمٔميرو  - ي وم٘مدشمٜمل  ُمل- « ُمٞم٤ّم 

ونٜميي٤م –اؾمييٙم٧م أ  ًمييٞمس وىمريي٤ًم ًمٚمٙميي م، ىميي٤م   " زم؟ وم٠مظمييذوا رضسميي٤ًم قمييغم  وم يي٤مذنؿ

اًمّم ة  ىمٌؾ  زّم، ومقا  ُم٤م ىمٝمرين وٓ يمٝميرين  ومٚمام ىم٣م رؾمق  ا  ":  -اًمِم٤مند

اًمّميي ة ٓ يّمييٚم  ومٞمٝميي٤م يشٌء ُمييـ    نييذ   »وٓ رضسمٜمييل وٓ ؿمييرٛمٜمل، و ٟمييام ىميي٤م  زم: 

 ًمي  اويدي٨م واويدي٨م ومٞميف  «يم م اًمٜم٤مس  ٟمام نل اًمرًٌٞم  واًمرٙمٌػم وىمراءة اًم٘ميرر 

ـمق  وًميق  ٟميف ومٞميف ومقاريد، ًمٙميـ ُمي٤م ٟمٓمٞميؾ قمٚميٞمٙمؿ أ ، وم٤مًمِمي٤مند    اًمرضميؾ ؿميٕمر سم٠مٟميف 

 ظمٓمييي٠م ذم اًمّمييي ة ُميييـ ٟمٔميييرات اًمّمييي ٤مسم٦م  ًمٞميييف، ٟمٔميييرات  ٟمٙمييي٤مر ذم اًمّمييي ة، صميييؿ ُميييـ 

ذنؿ شمًٙمٞمر٤ًم ًمف، ومٕمير   ٟميف يمي٤م  خمٓمئي٤ًم، وُم ٚميف يرّميقر و  يدث رضهبؿ قمغم  وم ٤م

قمغم نذا اخلٓم٠م اًمذي  ٟمٗمًف : أ  ي٤م شمره سمٕمد اًمّم ة ؿمق سمد  يٕم٤مىمٌٜمل اًمرؾمق  

ف، ومٞم٘مييق :  ومييقا  ُميي٤م ىمٝمييرين وٓ يمٝمييرين وٓ رضسمٜمييل  يي ًِ ف سمٜمٗم يي ًَ ارشمٙمٌرييف؟، ومٞمجٞميي٥م ٟمٗم

ٙمييي م،  ىميييق  إُميييير وٓ ؿميييرٛمٜمل و ٟميييام ىمييي٤م  زم نييييذ  اًمّمييي ة ٓ بيييقز ومٞمٝمييي٤م نييييذا اًم

سميييي٤معمٕمرو  بيييي٥م    يٙمييييق  سميييي٤معمٕمرو  ًمٙمييييـ نٜميييي٤م اًمٌمييييء اًمييييذي يٜمٌٖمييييل اًمرٜمٌييييف ًمييييف 
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عميييي٤م  راد  واًمرٜمٌٞمييييف قمٚمٞمييييف، ًمٙمييييـ  طمٞم٤مٟميييي٤ًم ٓسمييييد ُمييييـ اؾمييييرٕمام  اًمِمييييدة، ... ٕ  اًمٜمٌييييل 

   يٕميييقد  مم اعمديٜمييي٦م سمٕميييد    ـمييي٤م  ـميييقا  اًميييقداع قمٚميييؿ    صٗمٞمّيييي٦م ىميييد  اًمرؾميييق  

 « ذا ومٚمرٜمٗمير »وم٘مي٤مًمقا: ٟمٕميؿ، وم٘مي٤م :   «وم٤موي٦م؟نؾ ـم٤موم٧م ـمقا  اإل »طم٤مو٧م، وم٠ًم :  

 ]ونٜم٤م اٟم٘مٓمٕم٧م ُم٤مدة اًمنميطن 

 (  00:19:10/ 230) اهلدى والنور /
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 أ١ُٖٝ َساعا٠ األضًٛب احلطٔ  

 يف ايدع٠ٛ إىل اهلل

يٕمٜمل اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م ذم نذا اًمزُم٤م  دقمقة طمؼ ونل اًمرل ُمي٤م صمٌي٧م قميـ اًمٜمٌيل  اًم١ًما :

 ؟ ¢

 ذا اًمزُم٤م  ٓ حمؾ ن٤م ُمـ اإلقمراب. ٟمٕمؿ، ًمٙمـ يمٚمٛم٦م ذم ن القاب:

 ُمً قسم٦م.  ُمداظمٚم٦م:

 ُمً قسم٦م.  اًمِمٞم :

 ُمً قسم٦م.  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞم :

ُمقويييقع اًمّميييٞم٤مم... ىمْميييٞم٦م اإلومٓمييي٤مر ىمٌيييؾ إذا  اعمٕمٝميييقد، ومٝميييذ  ىمْميييٞم٦م  اًمًييي١ما :

ٟم يييـ ُمييي١مُمٜملم ومٞمٝمييي٤م وُمّميييدىملم    اإلومٓمييي٤مر ىمٌيييؾ إذا  ؾميييٜم٦م، طمًييي٥م رؤيييي٦م اًمِميييٛمس 

 وهمٞم٤مهب٤م. 

 ومٓم٤مر ىمٌؾ إذا  ؾمٜم٦م. ٓ شم٘مؾ اإل اًمِمٞم :

 ُم٤م نق سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألذا  طم٥ًم..  ُمداظمٚم٦م:

  ٟم٤م  قمر  ُم٤م ىمّمدح، ًمٙمـ  ىمق  ًمؽ: ٓ شم٘مؾ نٙمذا.  اًمِمٞم :

 ـمٞم٥م، ضمزاح ا  ظمػم.  ُمداظمٚم٦م:
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ٕ  اًم٘مّمييد ذم اًم٘مٚميي٥م ُميي٤م نييق يمييؾ واطمييد يًييٛمع يم ُمييؽ يٗمٝمييؿ ُم٘م٤مُمييؽ،  اًمِمييٞم :

 ٟمٕمؿ. 

 ٟمٕمؿ، ضمزاح ا  ظمػم.  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞم :

ومييٜم ـ يّمييػم قمٜمييدٟم٤م ُمِميي٤ميمؾ ذم اعمًي٤مضمد ومييٌٕمض اإلظمييقا  شمٓمٌٞم٘ميي٤ًم نييذ    :اًمًي١ما

اًمًييييٜم٦م ٟم٘مٕمييييد ذم اعمًييييجد  و ذم طمٚم٘ميييي٦م ويٗمٓمييييروا ـمٌٕميييي٤ًم ىمٌييييؾ  ذا  وزارة إوىميييي٤م ، 

وسم٤مًمريي٤مزم طمّمييؾ سمٕمييض اعمِميي٤ميمؾ سمييلم اإلظمييقة واًمٜميي٤مس، نييذا ُميي٤م طمّمييؾ طم٘مٞم٘ميي٦م، ومٝمييؾ 

ضمد،  م شمٜمّمي ٜم٤م نذا اًمٙم م يٕمٜميل نيذ  اًمًيٜم٦م ٟمٓمٌ٘مٝمي٤م وٟمٍمي قميغم شمٓمٌٞم٘مٝمي٤م ذم اعمًي٤م

ُميي  ً  ٟمييف يٕمٜمييل ُميي  ً ٟمٗمٓميير ذم سمٞمقشمٜميي٤م وٟمييذن٥م  مم اعمًييجد ًمٜمّمييكم ُمٕمٝمييؿ، وميي٢مذا يميي٤م  

الييقاب قمييغم نييذا اًمًيي١ما   ٟمييف ٟمٕمييؿ ٟمٗمٓميير عميي٤مذا ٟمٜمرٔميير ُمييع اإلُميي٤مم طمرييك ٟمّمييكم ُمٕمييف 

ا٤مقميي٦م ُميي٤م دام وىميي٧م اًمٖمييروب طميي٤م  و ومٓميير ىمٌييؾ الامقميي٦م عميي٤مذا يٜمرٔميير ُمٕمٝمييؿ طمرييك 

 ض؟ يّمكم ُمٕمٝمؿ الامقم٦م، ؾم١ماًملم ُمع سمٕم

 يٕمٜمل  ومٝمؿ ُمـ ؾم١ماًمؽ اًم ٤مين  ٟمف ٓ يّمكم ُمع الامقم٦م.  القاب:

 يٕمٜمل نق  ومٓمر.  ُمداظمٚم٦م:

 ىمؾ زم نذا اًمٗمٝمؿ ص ٞم  و ٓ ُم٤م نق ص ٞم .  القاب:

 يٕمٜمل يّمكم ىمٌٚمٝمؿ.  ُمداظمٚم٦م:

يٕمٜمل  ي ؾم٤مرؾ عم٤م ي٠ًم  ؾمي١ما  ومٞميف يشء ُميـ اًمٓميق  وٓ  ىميق     ومٞميف  القاب:

و  مم اظمرّمي٤مر،  وًٓ سم٤مًمٜمًي٦ٌم زم يمٛمًي١م٤مضم٦م  يشء ُمـ آوٓمراب، نذا اًمٓمق  سم 

 يقضمف  ًمٞمف اًم١ًما ،  ريد     قمر  نؾ ومٝمٛم٧م  ٟم٤م اًم١ًما  و ٓ ٓ. 

 ومٝمٛمرف، ؾم١مازم يٕمٜمل ومٝمٛمرف اعمٕمٜمك  ٟمؽ ومٝمٛم٧م اًم١ًما .  ُمداظمٚم٦م:

ًمٙمييـ  ٟميي٤م ُميي٤م شم٠ميمييدت  ين ومٝمٛميي٧م، ُمرييك  شم٠ميمييد عميي٤م شم٘مييق  زم: ٟمٕمييؿ، نييذا  الييقاب:
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 اًمذي ومٝمٛمرف نق  ٟم٤م ىمّمدشمف. 

 ٟمٕمؿ، نذا اعم٘مّمقد.  :ُمداظمٚم٦م

 نذا القاب.  القاب:

 ا  بزيؽ ظمػم.  ُمداظمٚم٦م:

 ٓ شم٠ميت شمٕمٛمؾ زم حم٤مرضة  ظمره.  القاب:

 ا  بزيؽ اخلػم.  ُمداظمٚم٦م:

ـمٞمييي٥م،  ٟمييي٤م يييي٤م  ظميييل اًميييذي  ىمقًميييف  ٟميييف او٘مٞم٘مييي٦م قمٜميييدٟم٤م ُمٕمنمييي اعمًيييٚمٛملم  اليييقاب:

اًميديـ، ًمٙميـ ٟم٘ميق  اٞمٕم٤ًم وسم ٤مص٦م اًمًٚمٗمٞملم قمٜمدٟم٤م ؿميٞمئ٤م : إو : اًميدقمقة، وًمٜم٘ميؾ 

اًمدقمقة ٕٟميف ًميٞمس يميؾ ُميـ يريديـ سميديـ اإلؾمي م ييدقمق  مم اإلؾمي م، نٜمي٤مح يم يػم ُميـ 

اًمٜمييي٤مس طمريييك ُميييـ اخليييقاص ٓ يٌييي٤مًمق  سم٤مًمٜمييي٤مس وٓ ييييدقمق  اًمٜمييي٤مس وٓ يٜمّمييي قهنؿ 

وٓ.. وٓ..  مم رظمييير ، وًميييذًمؽ  ٟمييي٤م  قمٚميييؾ نيييذ  إظمٓمييي٤مء اًمريييل ٟم ييي٤مو  شمّمييي ٞم ٝم٤م 

اًم٥ًٌم؟ ُمع  ٟمف ومٞمف  ؿمٞم٤مء ُمٜمٝم٤م يم ػمة ُمرٗمؼ  واإلقمقضم٤مضم٤مت اًمرل ٟم ٤مو  شم٘مقيٛمٝم٤م، ُم٤م

قمٚمٞمٝمييي٤م ٓ ظمييي   ومٞمٝمييي٤م، اًمًييي٥ٌم نيييق     نيييؾ اًميييديـ واًمٕمييي٤ممل سميييف ٓ يٌٞمٜميييق  ًمٚمٜمييي٤مس وٓ 

 يدقمقهنؿ، شمريمقنؿ نٙمذا ؾمٌٝمٚم ً. 

 ذيمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعم ٤م ، ُم٤م ُمٕمٜمك اٟمرِم٤م  إيمؾ وإظمذ واإلقمٓم٤مء سم٤مًمٞمد اًمٞمنه 

ٚمٜمي٤م ًمٚمٜمي٤مس: ىمقُميقا يي٤م ٟمي٤مس صيٚمقا سم٤مًمٚمٞميؾ سملم اًمٜم٤مس، ونذ  ٓ  ر٤مج  مم ضمٝميد،  ذا ىم

واًمٜميي٤مس ٟمٞميي٤مم، وا  نييذا يريييد ضمٝميي٤مد إسمٓميي٤م ، ًمٙمييـ ظمييذ سميي٤مًمٞمٛملم وٓ شم٠مظمييذ سم٤مًمِمييام  

و قمييط سميي٤مًمٞمٛملم ٓ شمٕمييط سم٤مًمِمييام ، يمييؾ سميي٤مًمٞمٛملم ٓ شم٠ميمييؾ سم٤مًمِمييام ، نييذا ؾمييٝمؾ    يميي٤م  

نييذا و ٓ نييذا، ُميي٤م نييق ؾميي٥ٌم اٟمرِميي٤مر اعم يي٤مًمٗملم ًمٚمنميٕم٦م؟ؾمييٌٌٝم٤م قمييدم ٟمّميي  اًمٜميي٤مس 

إىمييؾ شم٘مٚمٞمييدًا  ذا ومروييٜم٤م ٓ  ء الٝمٚميي٦م، ؾمييٙمقت  نييؾ اًمٕمٚمييؿ، نييؾ يٕمرومييقا قمييغمنيي١مٓ

ؾ سمي٤مًمٞمٛملم وارشب »وا ىمق  اًمرؾمق  قمٚمٞميف اًمّمي ة واًمًي م: ؤوا اًمًٜم٦م ٓ ي٘مري٘مرؤ يمُي

سميييي٤مًمٞمٛملم، وٓ شم٠ميمييييؾ سم٤مًمِمييييام  وٓ شمنمييييب سم٤مًمِمييييام ، وميييي٢م  اًمِمييييٞمٓم٤م  ي٠ميمييييؾ سم٤مًمِمييييام  
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يمري٥م اًمٗم٘ميف يمٚمٝمي٤م ـم٤موم ي٦م  وا اويدي٨م، ًمٙميـؤ، اومرض  هنيؿ ُمي٤م ىمير«وينمب سم٤مًمِمام 

سم٠مٟمييف ٓ بييقز إيمييؾ سم٤مًمِمييام  واًمنمييب سم٤مًمِمييام ، ُميي٤م ُمٕمٜمييك    اعمًييٚمٛملم يٕمٞمِمييق  

  مم  رسمٕم٦م قمنم ىمرٟم٤ًم ُمـ اإلؾم م واًمٕم٤مدات نذ  اٌم يم٠مهن٤م ذم سم د اًمٙمٗم٤مر.

وًمٞم٦م قمييغم  نييؾ اًمٕمٚمييؿ، هبييذ  او٘مٞم٘ميي٦م قمييغم إىمييؾ، وم٤مًمِميي٤مند قمٜمييدٟم٤م ١مالٝمييؾ ُمًيي

دقمقة يشء رظمير،  ٟمي٤م  رييد ُميـ يميؾ ُمًيٚمؿ  وًٓ وُميـ اًمدقمقة يشء وإؾمٚمقب  مم اًمي

 ظمقاٟمٜمييي٤م اًمًيييٚمٗمٞملم ظم٤مصييي٦م صم٤مٟمٞمييي٤ًم    يٗمرىميييقا سميييلم إُميييريـ، ٕ  اًميييدقمقة نيييل ُم٘مّميييقدة 

سم٤مًمذات، يٕمٜمل ب٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ    يٕمر  يمٞمػ يّمكم يمٞمػ يّمقم يمٞمػ يٗمٓمر 

يمٞمػ..يمٞمػ  مم رظمر ، ًمٙمـ ٓ ب٥م قمٚمٞمف    يدقمق؛ ٕ  اًمدقمقة وميرض يمٗم٤ميي٦م،  ُمي٤م 

واًمرييديـ سمييف ومييرض قمييلم،  ذا يم٤مٟميي٧م نييذ  او٘مٞم٘ميي٦م ُمٕمرووميي٦م ًمييديٜم٤م وميي  بيي٥م     اًمٕمٚمييؿ

هنيييرؿ سم٤مًمٌميييء اًم ييي٤مين اًميييذي نيييق إؾميييٚمقب ذم اًميييدقمقة، ىمٚمٜمييي٤م: قمٜميييدٟم٤م دقميييقة وقمٜميييدٟم٤م 

اْدُع  مَِم ﴿ ؾميييٚمقب ذم اًميييدقمقة،  ؾميييٚمقب اًميييدقمقة ُمٕميييرو  اًم٘ميييرر  اًمٙميييريؿ رصاطمييي٦م، 

ْٙمَٛمييي٦ِم َواعمَْْققِمَٔمييي٦ِم اْوَ 
يييَؽ سم٤ِمْوِ ٌِٞمِؾ َرسم  ـُ ؾَمييي ييي ًَ يييٜم٦َِم َوضَمييي٤مدِْنُْؿ سمِييي٤مًم رِل ِنيييَل  طَْم ًمٙميييـ  [569]النحددد: ﴾ًَ

اًميييدقمقة ىمٌيييؾ إؾميييٚمقب، وٓ ٟمًيييرٓمٞمع    ٟمٗميييؽمض ذم يميييؾ اًمٜمييي٤مس ذم يميييؾ  صييي ٤مب 

اًميييدقمقة ٓ ٟمًيييرٓمٞمع ٟمرّميييقر  سميييدًا  هنيييؿ سمٜمًييي٦ٌم واطميييدة ذم طمًيييـ إؾميييٚمقب وطمًيييـ 

ٜميي٤م قمييغم اًمييدقمقة  مم ا  شمٌيي٤مرح وشمٕميي٤ممم، نييذا  ُميير ُمًيير ٞمؾ، ومٞمجيي٥م    ٟمّميي٥م انرامُم

إُميييير إو  ونييييق اًمييييدقمقة، إُميييير اًم يييي٤مين يمييييام بيييي٥م قمييييغم ُمييييـ يميييي٤م  قمٜمييييد  طمًييييـ 

 ؾميييٚمقب ذم اًميييدقمقة    يرٚمٓميييػ ذم دقمقشميييف ًمٚمٜمييي٤مس  مم دقمقشميييف، يميييذًمؽ يٜمٌٖميييل نيييذا 

اًمداقمٞميي٦م    يرٚمٓمييػ ُمييع  ظمقاٟمييف اًمييذيـ يًييٞمئق  ًمألؾمييٚمقب ذم اًمييدقمقة، واويي   فمييـ 

 اًمٙم م. 

 واو .  ُمداظمٚم٦م:

بي٥م    ٟمٗميرن سميلم اًميدقمقة و ؾميٚمقهب٤م، اًميدقمقة وميرض ٟمٕمؿ، عم٤مذا؟ ٕٟمٜمي٤م  اًمِمٞم :

قميييلم قميييغم يميييؾ ُمًيييٚمؿ    يرٌٜم٤منييي٤م ًمٙميييـ ًميييٞمس وميييرض قميييلم قميييغم يميييؾ ُمًيييٚمؿ    يٙميييق  

داقمٞمييي٦م، صميييؿ ًميييق يمييي٤م  داقمٞمييي٦م ٓ ٟمًيييرٓمٞمع ٟمرّميييقر    إؾمييي٤مًمٞم٥م ُمرٗم٘مييي٦م و   إؾميييٚمقب 
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يٛمٙميييـ شمٕمٚمٞمٛميييف وشمٚم٘مٞمٜميييف ًمٚمٜمييي٤مس اٞمٕمييي٤ًم نيييذا ٓ يٛمٙميييـ، ومٞمٜمٌٖميييل    ٟمرٚمٓميييػ ُميييع قم٤مُمييي٦م 

قمييييقوؿ  مم دقمقشمٜميييي٤م اًمًييييٚمٗمٞم٦م، وُمييييع  ظمقاٟمٜميييي٤م اًمًييييٚمٗمٞملم اًمييييذيـ يًييييٞمئق  اًمٜميييي٤مس ذم د

 اًمدقمقة  مم اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م،  يْم٤ًم نذا ب٥م     شمٚمٓمػ سمف. 

سمٕمد نذ  اعم٘مدُم٦م  رضمع  مم صيٚم٥م اعمقويقع وًمٕمٚميف ؾمي١ماًمؽ إو  سم٤مًمٜمًي٦ٌم عمي٤م 

ٟميي٧م صمٌيي٧م ًمييديٜم٤م ي٘مٞمٜميي٤ًم    إذا  ذم نييذا اًمٌٚمييد ييي١مذ   ُميي٤م ىمٌييؾ اًمقىميي٧م  و سمٕمييد اًمقىميي٧م،  

ذيمرت إذا  اًمذي ي١مذ  سمف سمٕمد اًمقىم٧م سمٜم ق قمنم دىم٤مرؼ، وإومم قمٜميدي ُمٕم٤ملي٦م 

 ُميييير رظميييير اًمييييذيـ ي١مذٟمييييق  ىمٌييييؾ اًمقىميييي٧م سمٜمّمييييػ ؾميييي٤مقم٦م شم٘مريٌيييي٤ًم يييييؽماوح ذم اظميييير   

اًمٗمّمييق  سمييلم صمٚميي٨م ؾميي٤مقم٦م  مم ٟمّمييػ ؾميي٤مقم٦م ويٌٓمٚمييق  صيي ة اعمّمييٚملم ذم يم ييػم ُمييـ 

ٝمييؿ أ  بيي٥م    اعمًيي٤مضمد، طمٞميي٨م يّمييٚمق  صيي ة اًمٗمجيير ىمٌييؾ اًمٗمجيير اًمّميي٤مدن، اعم

ٟمٗمييرن سمييلم اًمييدقمقة وسمييلم  ؾمييٚمقب اًمييدقمقة، خيرٚمييػ إُميير اظمر وميي٤ًم يم ييػمًا سمييلم  ٟمًيي٤م  

يٕمييٞمش ذم ُمًييجد ضمييق  ؾمييٚمٗمل وسمييلم ُمًييجد رظميير ضمييق  ظمٚمٗمييل، بيي٥م    يٗمييرن سمييلم 

ُمًيييجد ورظمييير، يميييام  ٟميييف بييي٥م    يٗميييرن سميييلم  قمرٜم٤مريييف سم٤مإلومٓمييي٤مر اًمنميييقمل سميييلم  ٟمييي٤مس 

 ورظمريـ. 

د  اًمرٛمًييؽ سم٤مًمًييٜم٦م ٓ يقضمييد ُميي٤مٟمع سمييؾ بيي٥م  ٟميي٤مس ُميي  ً ُمييـ  ظمقاٟمييؽ قمٜمييدنؿ ُمٌيي

 ٟمييؽ شمٗمٓميير  ُميي٤مُمٝمؿ سمٕمييد دظمييق  وىميي٧م اإلومٓميي٤مر ًمٖمييروب اًمِمييٛمس وىمٌييؾ إذا  اًمييذي 

ي١مذٟمق  اًمٞمقم سمٜم٤مًء قمغم اًمرقىمٞم٧م اًمٗمٚمٙمل،  ُم٤م  ذا يمٜم٧م ذم ا٤مقم٦م مل يًٛمٕمقا سمدقمقة 

 اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م  و اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م، ومٝم١مٓء يٜمٌٖمل قمغم اًمداقمٞم٦م طم٘م٤ًم    يٗمٙمر ـمقي ً 

 يمٞمػ ي ػم نذ  اعم٠ًمًم٦م.

 ٟم٤م  ىمق  ًمٙمؿ ؿم ّمٞم٤ًم قمـ ٟمٗميسي وسمٕميض  ظمقاٟمٜمي٤م، ذم رُمْمي٤م   ٟمي٤م  ره اًمِميٛمس 

شمٖمييرب ُمييـ داري ٕهنيي٤م ُمرشمٗمٕميي٦م وميي٠مومٓمر صمييؿ  ؾمييٛمع إذا  وميي٠مٟمز   صييكم ُمييع الامقميي٦م، 

وم٠مٟم٤م  اع سملم ومْمٞمٚمرلم: ومْمٞمٚم٦م اًمرٕمجٞمؾ سم٤مإلومٓم٤مر اًمرل ىم٤مني٤م اًمرؾميق  قمٚمٞميف اًمّمي ة 

، يمييام    «ٓ شمييزا   ُمرييل سم ييػم ُميي٤م قمجٚمييقا اًمٗمٓميير»رو : واًمًيي م ذم اوييدي٨م اعمٕميي

ٓ شميزا   ُمريل سم يػم ُمي٤م »نٜم٤مح طمدي٨م رظمر  ض قمغم شمٕمجٞمؾ  داء صي ة اعمٖميرب، 
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، وًمييذًمؽ يم٤مٟميي٧م اًمًييٜم٦م اًمٕمٛمٚمٞميي٦م    «مل ييي١مظمروا صيي ة اعمٖمييرب  مم اؿميير٤ٌمح اًمٜمجييقم

يم٤م  يٗمٓمر قمغم ارات  و قمغم ضمرقم٦م ُمـ ُم٤مء صمؿ يّمكم اعمٖمرب، ومٞمٕمجؾ  ¢اًمٜمٌل 

ُٕمريـ: إميي٤ًم سمييلم اًمٗمْمييٞمٚمرلم، وم٠مٟميي٤م  ىمييق  ؿم ّمييٞم٤ًم ٟمٗمٓميير ذم اًمٌٞميي٧م و ٟمييز   صييكم سميي٤م

ذم اعمًيييجد، ًمٙميييـ ٓ بيييقز يميييرام  نيييذ  اًمًيييٜم٦م يميييام يمييي٤م  إُمييير ىمٌيييؾ نيييذ  إييييي٤مم 

إظمييػمة، ٓ  طمييد قمٜمييد  ظمييؼم  ـم ىميي٤ًم سميي٠م  اعميي١مذ  ييي١مذ  سمٕمييد همييروب اًمِمييٛمس سمٕمنميي 

اًمٗمجيير ي١مذٟمييق  ىمٌييؾ اًمقىميي٧م  دىميي٤مرؼ، ٓ  طمييد قمٜمييد  ظمييؼم  ـم ىميي٤ًم    اعميي١مذٟملم ًمّميي ة

 سمٜمّمػ ؾم٤مقم٦م و    يم ر اعم٤ًمضمد يم٤مٟم٧م شمّمكم ص ة اًمٗمجر ىمٌؾ وىمرٝم٤م. 

ومييي٢مذا قمييير   نيييؾ اًمٕمٚميييؿ اوٙميييؿ اًمنميييقمل ويمرٛميييق  يمييي٤م  يميييرامهنؿ ًمٚمٕمٚميييؿ ُمّميييٞم٦ٌم 

قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، ا  قميز وضميؾ يميام ٟمٕمٚميؿ اٞمٕمي٤ًم  ظميذ اًمٕمٝميد واعمٞم ي٤من ُميـ 

قٟمف، يمام نق ذم اًم٘مرر  اًمٙمريؿ ويمام ىم٤م  قمٚمٞمف  نؾ اًمٕمٚمؿ    يٌٞمٜمق  ًمٚمٜم٤مس وٓ يٙمرٛم

،  ذًا اعمًيي٠مًم٦م  ريي٤مج  مم «ُمييـ يمييرؿ قمٚميياًم  لييؿ يييقم اًم٘مٞم٤مُميي٦م سمٚمجيي٤مم ُمييـ ٟميي٤مر»اًمًيي م: 

ْؽَؿوَة َ َؼوْع أروِ َ  ﴿طمٙمٛم٦م، ًمٙمـ ُٕمر ُم٤م ىم٤م  رسمٜم٤م ذم اًم٘مرر  اًمٙميريؿ: 
ِِْ وْمَت َّلل َوَ وْن  ر

َّلل َ  ًِرَّلل سَهس إاِلي ذرو  َوَ س ﴿، وىم٤م  ذم أيي٦م إظميره: ﴾َخْرً سَهس إاِلي َّللليِذ َن َصَزروَّلل َوَ س  رؾَؼي  رؾَؼي

 . ﴾َحظٍّ َعظِقمر 

 ٟم٤م  رضب ًمٙمؿ ُم ٤مًٓ قمـ ٟمٗميس  ومٙمر  طمٞم٤مٟم٤ًم يمٞمػ  قم٤مًم٩م  ُميرًا ُمي٤م طمريك ٓ ٟمٙميق  

ُمًرٕمجٚملم ذم ُمٕم٤مل٦م إُمقر سمٖمػم اوٙمٛم٦م،  ىمص نذ  اًم٘مّم٦م يمٛم ٤م  عمي٤م ٟم يـ ذم 

وم٤مريدة ُميـ ضمٝمي٦م  ظميره  و رسميام ومٙم٤مني٦م، ريمٌٜمي٤م ذات صدد  ُمـ ضمٝمي٦م وٕٟميف ومٞمٝمي٤م  يْمي٤ًم 

ييييقم ُميييع سمٕميييض اًمِمييي٤ٌمب اًم٘مٓمييي٤مر ذم دُمِميييؼ ىم٤مصيييديـ ُمّميييٞمٗم٤ًم نٜمييي٤مح اؾميييٛمف )ُمْمييي٤مي٤م( 

وقم٤مدة اًم٘مٓم٤مر يم٤مًم٤ٌمص يٛمٌم ُم٤ًموم٦م وي٘مػ ُمـ  ضمؾ يٜمز  ويريم٥م  مم رظمر ، ريمٌٜم٤م 

اًم٘مٓمييي٤مر ذم حمٓمييي٦م اوجييي٤مز قمٜميييدٟم٤م نٜمييي٤مح طمريييك وصيييؾ  مم حمٓمييي٦م اًمؼماُمٙمييي٦م ٟمٕمييير  

ٜم٤مح وىمػ اًم٘مٓم٤مر ُمـ  ضمؾ ي٠مظمذ ريم٤مب،  طمد ؾمٙم٤م  ذًمؽ اعم ؾ، ص٤مطمٌٜم٤م نٜم٤مح، ن

 شمٕمرومقا ؾمٕمٞمد إوسمري اخلٞم٤مط؟ 

 ٓ.  ُمداظمٚم٦م:
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ٓ شمٕمرومق ، ؾمٕمٞمد ريم٥م اًم٘مٓم٤مر  ٟم٤م ذا قمٚمؿ ٕين يمٜم٧م ؿمديد اًمّميٚم٦م سميف  ٟميف  اًمِمٞم :

ذم إُمس اًم٘مري٥م سمٜمك سم٠منٚمف شمزوج،  ُم٤م اًمِم٤ٌمب اًمذيـ ُمٕمل ُم٤م قمٜمدنؿ ظمؼم، ُم٤م يم٤مد 

ييي٠ميت  زم  طمييد اًمِميي٤ٌمب ومٞمًيي٤مررين ي٘مييق  زم: أ  صييٕمد ىمًييٞمس،  اًم٘مٓميي٤مر يٛمٌميي  ٓ

ونق ذم اًمٖمروم٦م اًمٗم ٟمٞم٦م، نزي٧م ًمف سمر  ، ومٝمٛمرف يم٠مٟمف ي٘ميق  قمٚمٞميؽ سميف، اٟمر٘مٚمي٧م  مم 

اًمٖمروم٦م اًمرل نق ومٞمٝم٤م، شمٕمرومقا  فمـ اًم٘مٓمي٤مر ومٞميف صيٗملم ُميـ اًمٙميرا  ُميع ـميق  اًم٘مٓمي٤مر 

اًمًيييي م  صييييػ يمييييذا وصييييػ يمييييذا، دظمٚميييي٧م  ٟميييي٤م ومٞمييييف ريميييي٤مب ـمٌٕميييي٤ًم  يم ييييرنؿ ُمًييييٚمٛملم،

ٓ  ضمٚميس دم٤منيف طمريك ٓ يِميٕمر  ين بٚمس سمرٚمؽ اًمزاوي٦م،  ٟم٤م شمٕمٛمدت  قمٚمٞمٙمؿ، نق 

ضمئييي٧م ُم يييػمًا ًميييف و ٟميييام ضمٚمًييي٧م سمٕمٞميييدًا نٜمييي٤مح، نيييذ   و  واطميييدة يٕمٜميييل، ًمٙميييـ ضمٚمًييي٧م 

  ومٙمر يمٞمػ  دظمؾ ُمٕمف ذم اعمقوقع، نذ  ُم٠ًمًم٦م شمريد ُم٘مدُم٦م شمٙمق  ُمٜم٤مؾم٦ٌم. 

 ًمٞمر٘مٌؾ.  ُمداظمٚم٦م:

ىم٤م  ذم اًم٘مرر  اًمٙمريؿ، ونيذ  بي٥م    شمٜمٓمٌيؼ ٟمٕمؿ، ورسمٜم٤م قمز وضمؾ يمام  اًمِمٞم :

ُٚمَٜم٤َم﴿ذم ىمٚمقسمٜمييي٤م ا٤مُمييي٤ًم،  ـَ ضَم٤مَنيييُدوا ومِٞمٜمَييي٤م ًَمٜمَْٝميييِدَيٜم ُٝمْؿ ؾُمييٌي يييِذي وهقمييي٤م  ُمييي٤م  [9:]العنكبدددوت ﴾َواًم 

ضم٤مءت اعمٜم٤مؾم٦ٌم  و ووٕمرٝم٤م ونل دظمؾ نذا اًمذي اؾميٛمف ؾميٕمٞمد إوسميري اًميذي يمي٤م  

ُميع نيذا اإلٟمًي٤م  سمٓمري٘مي٦م شمزوج ذم إُمس اًم٘مري٥م، نٜم٤م ومير   ُمي٤مُمل ـمرييؼ ًمٚميدظمق  

همييييػم ُمٌيييي٤مرشة، وم٘مٚميييي٧م ًمييييف:  ؾمييييٛمع ؿميييي٤ٌمسمٜم٤م وسم٤مًمريييي٤مزم اًمٜمٍميييياين، نييييق ىمًييييٞمس ُميييي٤مروين 

ًمٌٜمييي٤مين، يٚميييٌس اًمٓمرسميييقش إؾميييقد اًمٓمقييييؾ  ذا يمٜميييرؿ ر يرٛميييق  وضمٌييي٦م ؾميييقداء، وم٘مٚمييي٧م 

يٌيي٤مرح ٕصيي ٤مسمف،  ¢ًمّميي٤مطمٌٜم٤م نييذا ؾمييٕمٞمد، ىمٚميي٧م:  سميي٤مرح ًمييؽ، سمييام يميي٤م  رؾمييق  ا  

قمٚمٞمؽ وايع سمٞميٜمٙمام ذم ظميػم، وٓ  ىميق  ًميؽ يميام وم٠مىمق  ًمؽ: سم٤مرح ا  ًمؽ، وسم٤مرح 

يم٤مٟميي٧م ال٤منٚمٞميي٦م إومم شم٘مييق  ويمييام شم٘مييق  ضم٤منٚمٞميي٦م اًم٘ميير  اًمٕمنميييـ قمييغم صييٗم ٤مت 

الرارد واعمج ت سم٤مًمروم٤مء وسم٤مًمٌٜملم، ٓ  ىمق  ًمؽ هبذ  اًمرٝمٜمئ٦م ٕ  اًمِم٤مرع اوٙمٞمؿ 

٤م ومرطميقا هن٤مٟم٤م قمٜمٝم٤م، ُم٤م ُمٕمٜمك سم٤مًمروم٤مء واًمٌٜملم، يمؿ ويمؿ ُمـ واًمديـ رزىمقا ُمـ اًمٌٜملم ُم

 هبؿ  وًٓ صمؿ يم٤م  قم٤مىم٦ٌم  ُمرنؿ ؾمقءًا. 

 ُميي٤م سميي٤مرح ا  ًمييؽ وسميي٤مرح قمٚمٞمييؽ واييع سمٞمييٜمٙمام ذم ظمييػم، ومٝمييذا اييع اخلييػم يمٚمييف، 
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وُمِمييٞم٧م،  ذيميير ضمٞمييدًا شمًٚمًييٚم٧م ذم اعمقوييقع وطمييدصم٧م ـمٌٕميي٤ًم قمييـ يشء ُمييـ قمٔمٛميي٦م 

اإلؾمييي م ورداب اإلؾمييي م اًمريييل طمرُمٝمييي٤م أظميييرو ، ُمٜمٝمييي٤م    اإلؾمييي م قمييي٤مًم٩م صيييي ٦م 

يـ، ٕٟميييف ٓ يقضميييد قمٜميييدنؿ  ـمٌييي٤مء يٕمروميييق  دىمييي٤مرؼ إُميييراض وًمٙميييـ اعمًيييٚمٛملم سم٤مًميييد

سم٤مؾمؿ اًمديـ ٟمٌٝمٝمؿ قمغم  ؿمٞم٤مء، أ  اًمٕمٚميؿ سمٕميد اًم٘ميرو  اًمٓمقيٚمي٦م ىمٌيؾ اإلؾمي م وسمٕميد 

اإلؾميييي م ايمرِمييييػ سمٕمْمييييٝم٤م أ  ُمييييـ ذًمييييؽ    اًمِميييي٤مرع اوٙمييييٞمؿ هنييييك اعمًييييٚمٛملم    

ـ اؾميرٕمام  نيذا ينمسمقا  و ي٠ميمٚمقا ُمـ اإلٟم٤مء اعم ٚمقم اعمِمٖمقر، وم٤مٟمرٝمك اعمًيٚمٛمق  ُمي

اإلٟم٤مء، نذا هنل رشقمل ًمٙمـ ومٞمف ُمٕمٜمك ـمٌل، ُم٤م سم٤م  اعمًٚمٛمق  نٙميذا اًمنميع اٟمرٝميك 

اًمنمييع ًمييق  رادوا يقُمئييٍذ  يٕمرومييقا ُميي٤م نييق اًمنيي ُميي٤م نييل اوٙمٛميي٦م ٓ  طمييد يٕميير ، أ  

اٟمٙمِمييػ اًمنيي    نييذا اًمِمييٕمر دىمٞمييؼ نييذا سميي٤مًمٕملم اعمجييردة صييٕم٥م    يييره، يزقمٛمييق  

 ُمييـ الييراصمٞمؿ، وميي٢مذًا ىميي٤م  نييؿ اًمييديـ: ٓ شمًييرٕمٛمٚمقا إـمٌيي٤مء اًمٞمييقم  ٟمييف نٜميي٤مح اعم يييلم

 نذا اإلٟم٤مء،  ذيمر نذا و يْم٤ًم ذيمرشمف. 

عم٤م ؿمٕمرت سم٠م  اًم٘مًيٞمس اُميرأل، اُميرأل يرييد    ييرٙمٚمؿ، وىمٚمي٧م ذم ٟمٗميسي ذًميؽ ُمي٤م 

 سمٖمٞمف، وًمٙمٜمل صٛم٧م ومٕم ً و ذا سمف يٜمٓمٚمؼ ذم اًمٙم م، ي٘مق : ُم٤م دام اإلؾمي م نٙميذا، 

نيق دظميؾ، ٕٟميف ٓ يًيرٚمٝمؿ ُميـ رب اًمٕمي٤معملم،  اٟمٔمر اًمٗميرن، يمٞميػ  ٟمي٤م دظمٚمي٧م ويمٞميػ

ضمٝمي٤م، ىمٗمييز اًم٘مٗميزة، ُميي٤مذا ىميي٤م ؟ ُمي٤م دام نٙمييذا اإلؾمي م، عميي٤مذا اعمًييٚمٛملم رّ اٟمٔمير يمٞمييػ د

يمٗمييروا  شميي٤مشمقرح؟ ُميي٤م دظمييؾ نييذا هبييذا، ٓ يقضمييد اشمّميي٤م   سمييدًا سمييلم سم  ييل وسمييلم ؾميي١ماًمف، 

، عميي٤مذا يمٗمييروا  شميي٤مشمقرح؟  ٕٟمييف ومييرض قمييغم اًمِمييٕم٥م اًمؽميمييل ًمييٌس اًم٘مٌٕميي٦م إوروسمٞميي٦م

ىم٤م : ا   قمٚمؿ سمام ذم اًم٘مٚمقب، ص٤مر نيق ي١مييد اًمٕمٛميؾ نيذا، شمريمريف طمريك  وم٣مي سمٙميؾ 

ُميي٤م ذم ٟمٗمًييف.. ُمييي٤م يمٗمييروا  شميي٤مشمقرح ًمٙميييـ نييق طمٙميييؿ سمٜمٗمًييف قمييغم ٟمٗمًيييف سمٙمٗميير  طمٞميييٜمام 

ُٟٕم ََٞمييلْمِ ﴿رومييض رشيٕميي٦م رسمييف اًم٘م٤مرييؾ:  يَمِر ُِمْ ييُؾ طَمييظ  ا وسمٓمٌٞمٕميي٦م اويي٤م   ي  [55]النسددل  ﴾ًمِٚمييذ 

 قميييز وضميييؾ ومٝميييق ٓ يٙميييق  ُمًيييٚماًم نيييذا  وًٓ، صم٤مٟمٞمييي٤ًم.. ُمًيييٚمؿ يٕميييؽمض قميييغم رشيٕمييي٦م ا 

 قمٜمييل  وًٓ يٕمٜمييل يمٗميير  اعمًييٚمٛمق  نييذا، صم٤مٟمٞميي٤ًم  شميي٤مشمقرح  ٟميي٧م شم٘مييق     نييذ  اًم٘مٌٕميي٦م ُميي٤م 

نييي٤م شمييي٠مصمػم نيييذا زي قمييي٤مم صييي٤مر  ويييل طمًييي٥م شمٕمٌيييػم ، وا   دره سميييام ذم اًم٘مٚمييي٥م ُميييـ 

 اإليام ، ىمٚمٜم٤م ًمف: ٓ، نذ   ؾم ُمٞم٦م ُمرومقض نذا اًمٙم م. 
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ـ يمييييام  اإلؾميييي م  ٟمييييف ووييييع ُمٌيييي٤مدئ وىمقاقمييييد  ًمييييزم اعمًييييٚمٛملم    ىمٚميييي٧م ًمييييف: ُميييي

يرٛمًٙمقا هب٤م ذم ؾمٌٞمؾ اعم ٤مومٔمي٦م قميغم ؿم ّميٞمرٝمؿ اعمًيٚمٛم٦م، ومٝميق اًمِمي٤مرع اوٙميٞمؿ 

يمييام قميي٤مًم٩م  ُمييراض اًم٘مٚمييقب واًمٜمٗمييقس اعمٓمقييي٦م ذم إسمييدا  يمييذًمؽ قميي٤مًم٩م اًمٔمييقانر 

 اًمرل ئمٝمر هب٤م اعمًٚمٛمق  ذم  سمداهنؿ وذم ُمٜمٓمٚم٘مٝمؿ ذم طمٞم٤موؿ. 

سمٕم ي٧م سميلم »طم٤مدي٨م و٤م ضمي٤مء ُميـ اًمٜمٝميل قميـ اًمرِميٌف سمٖميػم اعمًيٚمٛملم: وذيمرت ًمف  

يييدي اًمًيي٤مقم٦م سم٤مًمًييٞمػ طمرييك يٕمٌييد ا  وطمييد  ٓ رشيييؽ ًمييف، وضمٕمييؾ رزىمييل  يي٧م فمييؾ 

، «رحمل، وضمٕمؾ اًمذ  واًمّمٖم٤مر قمغم ُمـ ظم٤مًمػ  ُمري، وُمـ شمِمٌف سم٘مقم ومٝميق ُميٜمٝمؿ

وٓ  وم٘مٚميي٧م ًمييف:    اإلؾميي م  راد سم٤معمًييٚمٛملم     يي٤مومٔمقا قمييغم ؿم ّمييٞمرٝمؿ اًمٔميي٤منرة

يٜمدجمقا ذم ؿم ّمٞم٤مت ؿميٕمقب  و  ُميؿ  ظميره، ىمٚمي٧م ًميف: ٕٟميؽ شمٕمٚميؿ وميٞمام  فميـ    

اًمْمٕمٞمػ يرِمٌف سم٤مًم٘مقي واًمٕمٙمس، ًمٞمس اًم٘مقي يرِمٌف سم٤مًمْمٕمٞمػ، وم٢مذا اعمًٚمؿ شمِميٌف 

 سمٖمػم اعمًٚمؿ ومٛمٕمٜمك ذًمؽ  ٟمف ووع اًمّمٖم٤مر ًمٜمٗمًف واخلْمقع ًمذًمؽ اًمٙم٤مومر. 

إوروسمٞميييلم ىمر شمييييف ومٚمٗمييي٧مُّ ٟمٔمييير   مم طمٙمٛمييي٦م شمرٕمٚميييؼ سميييي٤مًمٔمقانر، ذم يمرييي٤مب ٕطميييد 

ىمييدياًم ُمييـ صم صمييلم  و  رسمٕمييلم ؾمييٜم٦م، قمٜمقاٟمييف قمجٞميي٥م ضمييدًا ًمٙمييـ اؾمييرٗمدت ُمٜمييف، اؾمييٛمف 

، او٘مٞم٘ميييي٦م  ٟمييييف اؾمييييؽمقمك اٟمرٌيييي٤منل ُم يييي٤م  ذيميييير ، ُمييييع  ٟمييييف ُمقضمييييقد «ومٚمًييييٗم٦م اعم سمييييس»

  اإلٟمًييي٤م   ُمِمييي٤مند، ًمٙميييـ اًمٜمييي٤مس ٓ يٜمرٌٝميييقا، ي٘ميييق  نيييذا اًمرضميييؾ ذم نيييذا اًمٙمرييي٤مب: 

٠مصمر سمٚم٤ٌمؾميف  ذا يمي٤م  ٓسميس صمٞمي٤مب رصمي٦م دميد  يٛمٌميي ؿميديد اًمري٠مصمر  مم درضمي٦م سمٚم٤ٌمؾميف، يري

ُمرٛمًييٙمـ،  ُميي٤م  ذا ًمييٌس صمٞميي٤مب ضمديييدة وُمٙمقييي٦م  مم رظميير  دمييد  يٛمٌميي وصييدر   مم 

اإلُمييييي٤مم ًمًييييي٤م  طم٤مًميييييف ي٘ميييييق : يييييي٤م  رض اؿميييييردي ُمييييي٤م  طميييييد قمٚمٞميييييؽ ىميييييدي، نيييييذا صم٤مسمييييي٧م 

سميييي٤معم سمس، ونييييذ   يْميييي٤ًم فميييي٤منرة شمرونيييي٤م سمييييلم اًمٜميييي٤مس اٞمٕميييي٤ًم واعمريييي٠مصمريـ اعمرٖمييييرسملم 

ُمرييييي٠مصمريـ سم٤مًم ٘م٤مومييييي٦م اًمٖمرسمٞمييييي٦م دميييييد   ذا يمييييي٤م  ٓسميييييس ال٤ميمٞمييييي٧م اًمْميييييٞمؼ اعمرييييي٠موروسمٞملم 

واًمٌٜمٓمٚمق  إوٞمؼ اًمذي قمض قمغم  وم ٤مذ  وقمدم اعم١ماظمذة قمغم ُم١مظمرشمف قمْم٤ًم ٓ 

يًيرٓمٞمع  ٟمييف يريميع ومْميي ً قميـ  ٟمييف ٓ يًيرٓمٞمع    يًييجد ٕٟميف ؾمييق  يِميرط، نييذا يييره 

قمٔمييامؤ  نييؿ ٟمٗمًييف عميي٤مذا؟ ُمرٛمييديـ ُم ٘مييػ، عميي٤مذا قمٛمييؾ يمييذا ٕ  ىمدوشمييف إوروسمٞمييلم 
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 إوروسمٞملم. 

ومييي٢مذًا ىمٚمييي٧م نيييذا اًم٘مًيييٞمس اعمييي٤مروين: اًم ٞمييي٤مب شمييي١مصمر ذم  صييي ٤مهب٤م وًميييذًمؽ هن٤مٟمييي٤م 

اًمِمييي٤مرع اوٙميييٞمؿ قميييـ    ٟمرِميييٌف سمٖمػمٟمييي٤م، شمٙمٚمٛمٜمييي٤م ُمييي٤م ؿمييي٤مء ا  صميييؿ رضمٕمييي٧م  مم اًميييقشمر 

اوًيي٤مس، ىمٚميي٧م ًمييف:  ذا يميي٤م  اًمٚمٌيي٤مس ًمييٞمس ًمييف شميي٠مصمػم و ٟمييام إُميير سمييام ذم اًم٘مٚميي٥م، نييؾ 

ر٠مصمر  ذا ًم٧ًٌم اًم٘مٚمٜمًقة اًمًيقداء ووويٕم٧م قمامُمي٦م سمٞمْمي٤مء  ومٝمؿ ُمـ يم ُمؽ  ٟمؽ ٓ شم

قمييغم ومييروش  محيير شمٙمييق  ؿمييٞم  ُمًييٚمؿ، ىميي٤م : ٓ... ٓ... ٓ... ىمٚميي٧م ًمييف: ًمييٞمس نييذا 

خيييي٤مًمػ ُمييي٤م ىمٚمريييف رٟمٗمييي٤ًم، اًمٕميييؼمة سميييام ذم اًم٘مٚمييي٥م،  ٟمييي٧م رضميييؾ ٟمٍمييياين ُمًيييٞم ل، ومييي٢مذا 

ووٕم٧م اًمٚمٗم٦م واًمٓمرسمقش إمحر ًمـ شمّمػم ؿمٞم  ُمًٚمؿ، ىم٤م : ٓ، ٟم ـ رضم٤م  ديـ، 

يمييي٤م   ييي٧م اعمٓمييير صييي٤مر »ـ صييي٤مر ُمٕميييف واوٛميييد   ُمييي ٚمام شم٘ميييق  و ٟمييي٤م ذم اًمِمييي٤مم: ًمٙمييي

 ٟميي٧م ُمًيييٙمرف ُميي ٚمام ي٘ميييق  ا٤مقميي٦م قمٜميييدٟم٤م ذم اًمِميي٤مم ُميييـ ظمقاٟمٞم٘ميييف،  « يي٧م اعميييزراب

ىمٚم٧م ًمف: نذا نق اًمٗمرن سمٞمٜمٜمي٤م وسمٞميٜمٙمؿ،  ٟمي٧م رضميؾ دييـ  ٟميرؿ ُمٕمنمي اًمٜمّمي٤مره ىمًيام  

ـ، وُمي٤م بي٥م ًمٙميؿ رضم٤م  ديـ ورضم٤م  ٓ ديـ، ومام  رم قمٚمٞمٙمؿ  ؾ قميغم أظميري

َرَُمُٙمْؿ ﴿ٓ بيي٥م قمييغم أظمييريـ،  ُميي٤م اإلؾميي م وم٘مييد ؾمييقه سمييلم اًمٜميي٤مس اٞمٕميي٤ًم،   ِ   َ يْميي

٤ميُمؿْ  ٓ ومييرن قمٜمييدٟم٤م  سمييدًا سمييلم اًمٕميي٤ممل اًمّميي٤مًم  اًمر٘مييل اًمييقرع  [57]الحجددرات ﴾قِمٜمْييَد ا  ِ َ شْمَ٘ميي

وسمييلم ال٤منييؾ اعمًييٚمؿ،  يي٤م قمٜمييد ا  ؾمييقاء ُمٔمٝمييرًا وخمييؼمًا يمييؾ واطمييد ا   ٤مؾميييٌف 

غم طم٥ًم ُم٤م ذم ٟمٗمًف وقمغم طم٥ًم ُمٜمٓمٚم٘مف ذم طمٞم٤مشمف، ٟم ـ ُم٤م قمٜميدٟم٤م رضمي٤م  دييـ قم

يمؾ ُمًٚمؿ نق رضمؾ ديـ، وًمذًمؽ    ضم٤مز زم  ٟم٤م     وع نذ  اًم٘مٚمٜمًيقة قميغم ر   

 رشقم٤ًم ضم٤مز ًمٙمؾ ُمًٚمؿ و   طمرم ذًمؽ قمكم طمرم ذًمؽ قمغم يمؾ ُمًٚمؿ.

 وحسووسؽم هووذَّلل َّللل ػووسوت  قــووس

 

 

 و وول إكووس   ووا  قووه  ـ وو  

 ا  ظمػم. ضمزاح  ُمداظمٚم٦م: 

 نذ  ىمّم٦م  طم٧ٌٌم     طمٙمٞمٝم٤م ذم شمٚمؽ اعمٜم٤مؾم٦ٌم.  اًمِمٞم :

د.  ُمداظمٚم٦م:  شَمَٕم٘م 
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د ذيميرين سمٌمييء  و سمِميٞمئلم، سمٕميد ذًمييؽ  اًمِميٞم : ٟمٕميؿ، شمٕم٘مييد، ًمٙميـ اٟمٔمير نييذا اعمٕم٘م ي

ضمره اودي٨م سمٞمٜمل وسمٞمٜميف ذم شم ٚمٞمي ٝمؿ، يقُمئيذ اٟمٔمير  مم اًمٌميء اًميذي  شميذيمر  يقُمئيذ 

ًيٞملم، اعمٝميؿ اإلٟمجٚمٞميز  شميقا سمجٜميقد ُميـ ضمٜميقد يم٤م  اإلٟمجٚمٞمز دظمٚميقا ؾميقري٤م سمٕميد اًمٗمرٟم

سمٕمييض اعمًييرٕمٛمرات ُمييـ اٚمييرٝمؿ ضمٜمييقد ًمٌٜميي٤مٟمٞملم، يميي٤م  ذم اًم٘مٓميي٤مر ضمٜمييدي سمريٓميي٤مين 

ًمٌٜم٤مين، عم٤م يمٜم٧م  ٟم٤مىمش ُمع اعمًٞم ل ذم اًمر ٚمٞم٨م، ُم٤مذا ىم٤م  نذا الٜمدي اعمًٞم ل 

 اًمٚمٌٜم٤مين، ىم٤م : وا  ي٤م  سمقٟم٤م شمريد اوؼ    يم م اًمِمٞم  ص ٞم ، ٟمٕمؿ. 

ٓم٤مر يم٤م  يٜمٓمٚمؼ سمٜم٤م  مم ُمْم٤مي٤م شم٘مري٤ًٌم ذم  ًيلم يمٞمٚميق ُميؽم، ُمي٤م ؿميٕمرٟم٤م اًمِم٤مند اًم٘م

سم٤معمًػمة نذ   سمدًا، عمي٤م ىم٤مرسمٜمي٤م ُميـ اًمٜميزو  سمٕميض  ظمقاٟمٜمي٤م ذيميروا زم    نيذ  حمٓمرٜمي٤م 

ٟمريييد ٟمٜمييز  أ ، شمٕمٚمييؼ اًمرضمييؾ ن وىميي٤م  زم: ًمييق  ٟمييؽ اٌميي ُمٕمٜميي٤م  مم سمييػموت طمرييك 

ا ، ًميق ضمٚمًي٧م ُميع ؿميٞم   ٟمرٛمرع سم دي ؽ ويمذا  مم رظمر ، ىمٚمي٧م ذم ٟمٗميسي: ؾميٌ ٤م 

 ُمـ  ظمقاٟمٜم٤م اعمًٚمٛملم يم٤م  ؾمٞمٜمٗمجر اًم٘مٓم٤مر سمٜم٤م. 

نيذا رضميؾ ٟمٍمياين يرٛمٜميك    يٓميق  اعمِميقار ُميـ  ضميؾ ٟميرؿ ُمٕميف ذم طمدي ييف يشء 

 ُم١مؾمػ اعم١مؾمػ ضمدًا، ٟمٕمؿ؟ 

 نذا يد  قمغم اًم٘مّمد يٕمٜمل إؾمٚمقب خيرٚمػ. 

 ٟمٕمؿ، ٟمٗمس...  ُمداظمٚم٦م:

 إؾمٚمقب خيرٚمػ.  اًمِمٞم :

 ...  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ، اٟمٔمر ٓ يقضمد ومرن سملم ُمًٞم ل وٟمٍماين، ٟمٕمؿ.  :اًمِمٞم 

  .( 00:  00: 41/ 204) اهلدى والنور /
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 ضظ اييت ٜٓبػٞ إٔ َا ٖٞ اأُل

 ٜٓطًل َٓٗا ايداع١ٝ إىل اهلل؟

، ؾميي١مازم ُميي٤م ¢م قمييغم رؾمييق  ا   اًمًيي٤مرؾ: سمًييؿ ا ، اوٛمييد   واًمّميي ة واًمًيي

اًمداقمٞميي٦م  مم ا  شمٕميي٤ممم ًمرقضمٞمييف  نييل اعمٗمييردات  و إؾمييس اًمرييل يٜمٓمٚمييُؼ ُمييـ ظم نيي٤م

اًمٜمييي٤مس  مم ومٝميييؿ دييييٜمٝمؿ اًمّمييي ٞم ، و ىميييق  قميييغم ؾميييٌٞمؾ اًمًييي١ما  واعم ييي٤م  ىمقًميييُف ضميييؾ 

ًٓ ُِمييييٜمُْٝمْؿ َيرُْٚميييق قَمَٚمييييٞمِْٝمْؿ رَي٤مشمِييييَؽ َوُيَٕمٚم ُٛمُٝميييؿُ ﴿وقمييي :  ْٙمَٛميييي٦َم  َرسم ٜمَيييي٤م َواسمَْٕميييي٨ْم ومِيييٞمِٝمْؿ َرؾُمييييق اًْمٙمَِريييي٤مَب َواْوِ

ٞمِٝمْؿ  ِٟم َؽ  َٟم٧َْم اًْمَٕمزِ  وميام نيق ىميقًمٙمؿ ذم نيذا اًمًي١ما   ومٞميدوٟم٤م  [569]البقرة ﴾يُز اْوَٙمِٞمؿُ َوُيَزيم 

  وم٤مديمؿ ا .

أييييي٦م ُمييييـ طمٞميييي٨م رسمٓمٝميييي٤م سم٤مًمًيييي١ما  اٟم٘مييييدح ذم ٟمٗميسيييي يشء، ًمٙمييييـ  ريييييد  اًمِمييييٞم :

 اًمرقوٞم  ُمٜمؽ، ُم٤مذا ىمّمدت سمذيمر أي٦م.

نيييؾ وٙميييـ    شمٙميييق  يمٕم ُمييي٦م  و دًمٞميييؾ  مم إؾميييس اًمريييل يٜمٓمٚميييؼ ُميييـ  اًمًييي٤مرؾ:

 ظم ن٤م اًمداقمٞم٦م.

  قمد أي٦م.  :اًمِمٞم

ًٓ ُِميٜمُْٝمْؿ َيرُْٚميق قَمَٚمييٞمِْٝمْؿ رَي٤مشمِيَؽ َوُيَٕمٚم ُٛمُٝمييؿُ ﴿ اًمًي٤مرؾ: ْٙمَٛميي٦َم  َرسم ٜمَي٤م َواسمَْٕميي٨ْم ومِيٞمِٝمْؿ َرؾُمييق اًْمٙمَِري٤مَب َواْوِ

ٞمِٝمْؿ  ِٟم َؽ  َٟم٧َْم اًْمَٕمِزيُز اْوَٙمِٞمؿُ   .[569]البقرة ﴾ َوُيَزيم 

٧م اخلّمي٤م  اًمريل ٓ نيذا ٓ ؿميؽ  ٟميف يٕمٜميل يٛمٙميـ اقمرٌي٤مر أيي٦م  هني٤م إمي اًمِمٞم :

سمد ُميـ    يدٟميد  اًمداقمٞمي٦م طمقني٤م ذم دقمقشميِف  مم ا  شمٌي٤مرح وشمٕمي٤ممم،  و  ذًميؽ ونيذا 

ًمٞمس رشـم٤ًم  ؾم٤مؾمٞم٤ًم و ٟمام نق رشط يمام  سم    سم٘مٞم٦م أيي٦م، سمٕمي٨م، نيق اًميذي سمٕمي٨م 
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ذم إُمٞملم رؾمقًٓ ُمٜمٝمؿ، وم٤مًمداقمٞم٦م  ًـ    يٙمق  ُمـ ٟمٗمس اًم٘مقم وُمٕمرووم٤ًم ًمداؿ 

وصييدىمِف و ظم صييِف ذم دقمقشمييف؛ ٕٟمييف    يميي٤م  همريٌيي٤ًم قمييٜمٝمؿ وم٘مييد ٓ  ٓؾميير٘م٤مُمرِف وٟم٘م٤موشمييفِ 

ي ٘مق  سمف، وُمـ نٜم٤م يم٤م  ُمـ اوٙمٛم٦م اإلنٞم٦م  ٟميف ُمي٤م سمٕمي٨م ٟمٌٞمي٤ًم  ٓ ذم ىمقُميِف، وُميـ نٜمي٤م 

ٟم ييـ ٟمًيييرٓمٞمع    ٟم٠مظميييذ طمٙمٛميي٦م  و ؾمٞم٤مؾمييي٦م ًمٚمداقمٞمييي٦م    يٙمييق  داقمٞمييي٤ًم ذم ٟمٗميييس اًم٘ميييقم 

يٜم٘مًٛمق   مم ؿمٕمقب اًمذي قمر  ومٞمٝمؿ وًمٞمس ُمـ اًميوري    يٙمق  ُم  ً اًمٕمرب 

يم ػمة، ويم ػمة ضمدًا، ومٚمٞمس ُميـ اًمييوري    يٙميق  ُمي  ً اًمداقمٞمي٦م  ردين ًمٙمٜميف ييدقمق 

ذم اًمٕميييران  ٓ  ذا يمييي٤م  ُم٘ميييٞماًم نٜمييي٤مح وقمرومييي٧م  ظم ىميييُف وقميييرَ   ظم صيييُف، وم ٞمٜميييذاح 

يٙميييق  ًميييف  ؾميييقة سم٤مٕٟمٌٞمييي٤مء سميييؾ سمًيييٞمد إٟمٌٞمييي٤مء قمٚمٞميييف اًمّمييي ة واًمًييي م اًميييذي سمٕمييي٨م ذم 

ذًمؽ طمٞمٜمام دقم٤منؿ  مم اًمرقطمٞمد، دقم٤منؿ و ىم٤مم اوجي٦م  ىمقُمِف، واوٙمٛم٦م فمٝمرت ُمـ

ٌِْ يي٧ُم ومِييٞمُٙمْؿ قُمُٛمييًرا ﴿ قمٚمييٞمٝمؿ ُم ييؾ ُميي٤م طمٙميي٤مُ  ا  قمييز وضمييؾ ذم اًم٘مييرر  اًمٙمييريؿ سم٘مقًمييِف: وَمَ٘مييْد ًَم

ـْ ىَمٌْٚمِِف  وََمي  شمَْٕمِ٘مُٚميق َ   رسمٕميلم ؾميٜم٦م، وُمي٤م قمروميقا  ¢ ي  هنيؿ قمي٤مرشوا اًمٜمٌيل  [:5]يدون: ﴾ُِم

ًمؽ اًمًيييٞمدة ظمدبييي٦م ر  ا  قمٜمٝمييي٤م ُميييـ  وًمئيييؽ ومٞميييف  ٓ اًمّميييدن و ٓ إُم٤مٟمييي٦م، ويميييذ

اًم٘ميييقم اًميييذي قمروميييقا  ُم٤مٟمريييُف وم٠مرؾميييٚمرُف ًمٚمرجييي٤مرة ذم سمييي د اًمِمييي٤مم، ومييي٤مًمٕمرب اًميييذيـ سمٕمييي٨م 

وميييٞمٝمؿ اًمرؾميييق  قمٚمٞميييف اًمًييي م سمٕمييي٨م وميييٞمٝمؿ وىميييد قمروميييقُ  طم٘مييي٤ًم سمّميييدىمِف و ُم٤مٟمريييِف وم٠مىمٞمٛمييي٧م 

ـْ ىَمٌْٚمِ ﴿اوج٦م قمٚمٞمٝمؿ سمٛم ؾ نذ  أي٦م:  ٌِ ٧ُْم ومِٞمُٙمْؿ قُمُٛمًرا ُِم ، [:5]يون: ﴾ِف  وَمَ  شمَْٕمِ٘مٚمُق َ وَمَ٘مْد ًَم

 ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمدقم٤مي٦م    يدقمق ذم ىمقُمِف وىمقُمُف ٕٟمف يٙمق   ؿمد شم٠مصمػمًا ومٞمٝمؿ.

نييذا  وًٓ، وىمٚميي٧م نييذا ًمييٞمس رشـميي٤ًم  ؾم٤مؾمييٞم٤ًم ًمٙمييـ نييذا رشط يمييام ،  ُميي٤م اًمنمييوط 

إؾم٤مؾمييٞم٦م نييل اًمرييل ضميي٤مءت ومييٞمام سمٕمييد ذم ايي٤مم أييي٦م، يٕمٚمٛمٝمييؿ اًمٙمر٤مسميي٦م  ي يييدقمقنؿ 

وضمييييؾ، وٓ يييييدقمقنؿ  مم يمريييي٤مب همييييػم اًمٙمريييي٤مب اًمٙمييييريؿ، ٕ   ي  مم يمريييي٤مب ا  قمييييز 

يمريي٤مٍب ذم اًمييدٟمٞم٤م ُمييـ اًمٙمريي٥م اًمرييل  ًمٗميي٧م ُمييـ قمٚمييامء اعمًييٚمٛملم ومْميي ً قمييـ همييػمنؿ، 

يقضمد ومٞمٝم٤م ُم٤م يقاومؼ اًمٙمر٤مب وُمي٤م خي٤مًمٗميُف،  ُمي٤م اًم٘ميرر  ومٝميق يميام وصيٗمف ُ ا  قميز وضميؾ 

ييييدقمق اًم٘ميييقَم  مم ٓ ي٠مشمٞميييِف اًم٤ٌمـميييؾ ُميييـ سميييلم يدييييِف وٓ ُميييـ ظمٚمٗميييف، وًميييذًمؽ ومٞمٜمٌٖميييل    

يمريييي٤مب ا ، ًمييييٞمس  مم ُمييييذن٥ٍم وٓ  مم ـمريييييٍؼ، وٓ  مم طمييييزٍب وٓ  مم  ي ا٤مقميييي٦ٍم 

  ظمره،  ٓ ىم٤م  ا  شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم.
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يٕمٚمٛمييييُف اًمٙمريييي٤مب واوٙمٛميييي٦م،  ُميييي٤م اوٙمٛميييي٦م ومٝمييييل اًمًييييٜم٦م، ويمٚمييييام ىمرٟميييي٧م اوٙمٛميييي٦م 

ٕ   سم٤مًم٘مرر  اعم٘مّمقد هب٤م ؾمٜم٦م اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م، ونٜم٤م ٓ سمد ُمـ اًمريذيمػم،

، يم٤مٟم٧م صٜمق اًم٘مرر ، طمٙمؿ اًمًٜم٦م يقُمئٍذ طمٙمؿ اًم٘مرر  ونل ¢اًمًٜم٦م ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

يمييذًمؽ اًمٞمييقم وٓ ؿمييؽ، وًمٙمييـ ُمييع وميي٤مرن يمٌييػم ضمييدًا    اًمًييٜم٦َم يقُمئييٍذ ىمٚميي٧م رٟمٗميي٤م نييل 

صيييٜمق اًم٘ميييرر  ٕ  اًم٘ميييرر  صم٤مسمييي٧ٌم ي٘مٞمٜمييي٤ًم، واًمًيييٜم٦م يقُمئيييٍذ يميييذًمؽ، ٕٟميييف ٓ واؾميييٓم٦م سميييلم 

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمّم ٤مسم٦م ي٘مٞمٜمي٤ًم، ًمٙميـ إُمير اظمرٚميػ  اًمرؾمق  وسملم  ص ٤مسمف، ومٝمل  يْم٤ًم صم٤مسمر٦م

 مم الٞمييييؾ اًم يييي٤مين،  ¢طمٞمييييٜمام اٟمر٘مٚميييي٧م اًمًييييٜم٦م ُمييييـ الٞمييييؾ إو   صيييي ٤مب اًمٜمٌييييل 

ونٙمذا دواًمٞمؽ  مم    وصٚم٧م اًمًيٜم٦م  ًمٞمٜمي٤م، ذم نيذ  اعمراطميؾ دظميؾ ذم اًمًيٜم٦م ُمي٤ممل 

يٙمـ ُمٜمٝم٤م، وُم٤م دظمؾ يم٤م  قمغم وضمٝملم اصمٜملم، سمٕمْمُف ظمٓمي٠ًم سميدو  ىمّميٍد، وسمٕمْميُف قميـ 

ٛمٍد، ونذا اًم٘مًؿ اًم ٤مين يٜم٘مًيؿ  مم ىمًيٛملم سمٕمْميف  دظمٚميف سمٕميض اعمًيٚمٛملم ىمّمٍد وقم

 شم٤ٌمقمييي٤ًم ٕنيييقارٝمؿ، واًميييٌٕمض أظمييير  دظمٚميييف  قميييداء اًميييديـ إلومًييي٤مد اًميييديـ، وُميييـ نٜمييي٤م 

ضم٤مءت إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م وقمغم نذا يم٤م  ُمـ اًمقاضمي٥م قميغم اًمداقمٞمي٦م 

يٜمٌٖمل  ذا دقم٤م اًمٜم٤مس  مم  اًمٞمقم ُم٤م مل يٙمـ واضم٤ًٌم ذم ذًمؽ اًمٞمقم إو ، ومٝمذا اًمداقمٞم٦م

اوٙمٛميي٦م  ي اًمًييٜم٦م، بيي٥م    يرييذيمر نييذ  او٘مٞم٘ميي٦م اًمٌٞمٜميي٦م اًمقاويي ٦م اًمرييل ٓ  ؿمييٙم٤م  

ومٞمٝميي٤م    ذم اًمًييٜم٦م ُميي٤م شمرييؼم  اًمًييٜم٦م ُمٜمٝميي٤م، ونييذا يرٓمٚميي٥م قمٚميياًم ُمييـ قمٚمييقم اإلؾميي م اًمرييل 

  ٚمٝم٤م قمٚمامء اعمًٚمٛملم ومْم ً قمـ همػمنؿ  ٓ ونق قمٚمؿ ُمّمٓمٚم  اودي٨م وشمراضمؿ 

ذيـ اًمٕمٚمٛمييلم يًييرٓمٞمع اًمداقمٞميي٦م اعمًييٚمؿ    يييدقمق  مم اوٙمٛميي٦م و ٓ اًمرضميي٤م ؛ ٕٟمييف هبيي

دقميييي٤م  ًمٞمٝميييي٤م و مم ٟم٘مٞمْمييييٝم٤م ٕٟمييييف    مل يٛمٞمييييز اًمّميييي ٞم  ُمييييـ اًمْمييييٕمٞمػ ُمييييـ اًمًييييٜم٦م وم٘مييييد 

اظمرٚمٓميي٧م اوٙمٛميي٦م سمٖمػمنيي٤م، وُمييـ نٜميي٤م يرٌييلم سميي٠م   يم يير اًمييدقم٤مة اإلؾميي ُمٞملم اًمٞمييقم نييؿ 

يمرييي٤مب ا  ًمٞمًيييق ذم دقميييقوؿ قميييغم اًمٍمييياط اعمًييير٘مٞمؿ ٕ  اًمٍمييياط اعمًييير٘مٞمؿ نيييق 

وؾمٜم٦م رؾمقًمف ونل اوٙمٛمي٦م ذًميؽ ٕ  اي٤منػمنؿ ٓ يٛمٞميزو  سميلم صي ٞم  اويدي٨م 

ووييييٕمٞمٗم٦م ًمييييذًمؽ دمييييد إطم٤مدييييي٨م اًمْمييييٕمٞمٗم٦م واعمقوييييققم٦م واًمٗم٘مييييف اعمٜم يييير  قمييييـ 

 اًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م ُم٤مويييٞم٤ًم ذم اًميييدقم٤مة  ٟمٗمًيييٝمؿ ومْمييي ً قميييـ اعميييدقمقيـ ُميييـ ـميييرومٝمؿ  ذاً 

اًمٞميقم واضمي٥م    ٟمرٛمٞميز  يم٤م  يٕمٚمٛمٝمؿ اًمٙمر٤مب واوٙمٛم٦م اًمًيٜم٦م، ٟم يـ قمٚمٞمٜمي٤م ¢اًمٜمٌل 
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ًييٜم٦م صيي ٞم ٦م ُمييـ اًمًييٜم٦م اًمْمييٕمٞمٗم٦م وميي٢مذا ومٕمٚمٜميي٤م ذًمييؽ يٙمييق  اًمٖم٤مييي٦م ُمييـ وراء اًمييدقمقة ٤مًمسم

 مم اًمٙمريي٤مب واوٙمٛميي٦م نييل ًمقضميييف ا  قمييز وضمييؾ ًمرزيمٞميي٦م ىمٚميييقب نييذ  اًمييدقم٤مة وًميييٞمس 

يووْذِر  ﴿ًمٞمٜميي٤م  ُمييٜمٝمؿ ُمريمييزًا  و ًمٞم ٔمييك ُمييٜمٝمؿ ُميي٤مًٓ، و ٟمييام يمييام ىميي٤م  شمٕميي٤ممم:   رو روووَن  ِسـل

هر  رْس َطًِرَّللَوََيَس روَن   . [7]اإلنسلن ﴾َ ْوً س َ سَن رَشُّ

 ٟمييام نييل دقمييقوؿ  مم  وي٘مقًمييق  ومييٞمام ي٘مقًمييق  ٓ ٟمريييد ُمييٜمٙمؿ ضمييزاء وٓ ؿمييٙمقراً 

اًمٙمريييي٤مب واوٙمٛميييي٦م ًمرزيمٞميييي٦م اعمييييدقمقيـ ًمييييٞمس  ٓ قمييييغم نييييذا بيييي٥م    شمٙمييييق  دقمييييقة 

 اًمداقمل ىم٤مرٛم٦م  ٟمِم٤مء ا .

 ( 00: 39: 45/ 581) اهلدى والنور /
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 ٢ ًَِجامُلَا ٖٞ ايطسٜك١  

 يًدع٠ٛ إىل اهلل؟

ُمٝم٤م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ د  ٘مَ ؿ هب٤م ويُ رُم٤م نل اعمقاوٞمع  و إوًمقي٤مت اًمرل ب٥م    ا اًم١ًما :

 قمـ همػمن٤م، وُم٤م نل اًمٓمري٘م٦م اعم غم ًمٚمدقمقة  مم ا  شمٕم٤ممم؟

 فمـ سمٕمض نذا اًم١ًما  ؾمٌؼ، ًمٙمٜمف ًمٕمٚمف يٌدو ؿمٞمئ٤ًم رظمير ذم اإلضم٤مسمي٦م قميـ  اًمِمٞم :

 ٠م  اعمًٚمؿ ب٥م    ارؿ سمام نق  نؿ يمام ىمٞمؾ: نذا اًم١ًما ، وم٠مٟم٤م  ىمق  سم

 واًمٕمٛمر قمـ  ّمٞمٚمف ىمّمػم اًمٕمٚمؿ    ـمٚمٌرف يم ػم

 وم٘مدم إنؿ ُمٜمف وم٤مٕنؿ.

بييي٥م    ٓ ٟمٜمّمييي٤مع ًمٕمقاـمٗمٜمييي٤م وًمرهمٌييي٤مت اًمٜمييي٤مس  و اًمِمييي٤ٌمب اًميييذيـ يٕمٞمِميييق  ُميييـ 

طمقًمٜم٤م، و   ٟم٘مدم نؿ ُم٤م  ٚمق نؿ ُميـ إطمٙمي٤مم اًمنميقمٞم٦م، و ٟميام قمٚمٞمٜمي٤م    هنيرؿ سميام 

اًميذي  ُمرٟمي٤م سم٤مٓىمريداء سميف ذم ىمقًميف قميز  ¢ٟمٕمٚمٛمٝمؿ سمف قمغم ندي رؾمق  ا  ب٥م    

ٜم٦َمٌ ﴿وضمييؾ:  يي ًَ َقٌة طَم قِ  ا  ِ ُ ؾْميي ْؿ ذِم َرؾُميي ٤مَ  ًَمُٙميي ْد يَميي ، وميي  بييقز    [65]األحددزاب ﴾ًَمَ٘ميي

ٟمًييٙم٧م قمييـ آٟم ييرا  اًمييذي  صيي٤مب اًمٕميي٤ممل اإلؾميي ُمل ُمٜمييذ ىمييرو  ـمقيٚميي٦م ذم ومٝمييؿ 

رَيي٤مُب ٓ َرْييي٥َم * امل ﴿ىمقًمييف شمٕميي٤ممم: اًمٕم٘مٞمييدة اعمرٕم٘مٚميي٦م سمآييي٦م واطمييدة  ٓ ونييل 
َذًمِييَؽ اًْمٙمِ

لَم  ًده ًمِْٚمُٛمر ِ٘ميي ـَ ُي١ْمُِمٜمُييقَ  سم٤ِمًْمَٖمٞمْيي٥ِم * ومِٞمييِف ُنيي ِذي يي ، ومٞمجيي٥م    ٟمٗمٝمٛمٝمييؿ    [7-5]البقددرة ﴾اًم 

اإليام  سم٤مًمٖمٞم٥م نق  و  ريمـ ُمـ  ريم٤م  اإليام ، و   نذا اًمريمـ  و  ُم٤م ييدظمؾ ومٞميف 

ام ضمي٤مء ذم اويدي٨م اعمٕميرو ، وًمٙميـ نق اإليام  سم٤م  قمز وضمؾ وُم رٙمرف ويمرٌف يمي

ٓ يٙمٗمييل اإليييام  اعمجٛمييؾ، ٓ سمييد ُمييـ اًمرٗمّمييٞمؾ، اإليييام  سميي٤م  قمييز وضمييؾ يمييام ٟمٕمٚمييؿ 
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اٞمٕم٤ًم يِمؽمح ومٞمف يمؾ  ص ٤مب اًمدي٤مٟم٤مت ؾمقاء يم٤مٟمقا اقدًا  و ٟمّم٤مره وًمٙمـ دقميقة 

اإلؾمييي م خترٚميييػ قميييٜمٝمؿ ا٤مُمييي٤ًم ذم  هنيييؿ يٗمٝمٛميييق  اإلييييام  سمييي٤م  قميييز وضميييؾ يميييام ىمييي٤م  

ػمُ ﴿ي٦م اعمٕمرووم٦م: شمٕم٤ممم ذم أ ِٛمٞمُع اًمٌَّمِي ً ي ٌء َوُنَق اًم ِف يَشْ
، [55]الشدور  ﴾ًَمٞمَْس يَمِٛم ْٚمِ

وقميييغم نيييذا اًميييٜمٝم٩م بييي٥م    ٟميييدقمق اعمًيييٚمٛملم  مم اإلييييام  ذم طميييدود ُمييي٤م ضمييي٤مء ذم 

اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م  وًٓ، وسمٕمٞمييدًا قمييـ قمٚمييؿ اًمٙميي م اًمييذي ؾمييٞمٓمر قمييغم سمٕمييض اعمييذان٥م 

نييييي١مٓء قميييييغم ظميييييػم يمٌيييييػم ذم سمٕميييييض اإلؾمييييي ُمٞم٦م يم٤مٕؿمييييي٤مقمرة واعم٤مشمريديييييي٦م و   يمييييي٤م  

القاٟميي٥م اإليامٟمٞميي٦م وًمٙمييٜمٝمؿ ُمييع إؾمييػ اٟم رومييقا ذم سمٕمييض القاٟميي٥م إظمييره قمييـ 

 ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًم ، نذا اًمذي    ارؿ اًمداقمٞم٦م سمدقمقة اًمِم٤ٌمب اعمًٚمؿ  ًمٞمف.

صميييؿ يميييام ىمٚمٜمييي٤م إنيييؿ ومييي٤مٕنؿ    يٕمٚمٛميييقا و   يٕمروميييقا سم٤مًمّمييي ة وُمييي٤م يّميييٚم ٝم٤م وُمييي٤م 

ؾمٚمقب ذم اًمدقمقة ومٚمؿ يدع رسمٜم٤م قميز وضميؾ جمي٤مًٓ ٕطميد يٗمًدن٤م وٟم ق ذًمؽ،  ُم٤م إ

٤مِدْنُْؿ ﴿سمٕمد ىمقًمف قمز وضميؾ:  ٜم٦َِم َوضمَي ًَي ٦ِم اْوَ ٦ِم َواعمَْْققِمٔمَي ْٙمٛمَي
ٌِٞمِؾ َرسم يَؽ سم٤ِمْوِ اْدُع  ِمَم ؾمَي

ـُ  ًَ رِل ِنَل َ طْم ، ونذا سم  ؿمؽ  و  ُم٤م يرٓمٚم٥م ُمـ اًمداقمٞم٦م    يٙمق  [569]النح: ﴾سم٤ِمًم 

ٓ يِمييرد قمييغم اعم يي٤مًمٗملم وٓؾمييٞمام  ذا يميي٤مٟمقا ُمٕمييف ذم  رطمييٞماًم و   يٙمييق  ؿمييٗمٞم٘م٤ًم و  

 صييييؾ اًمييييدقمقة  ي: اًمٙمريييي٤مب واًمًييييٜم٦م، وًمٙمييييٜمٝمؿ اٟم رومييييقا سمٕمييييض اًمٌمييييء ذم سمٕمييييض 

ُميـ ىمقًميف ذم اويدي٨م اعمٕميرو   ¢اًمٜمقاطمل ومٞمج٥م اًمرومؼ هبؿ يمام ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل 

يييي٤م قم٤مرِميي٦م ُميي٤م يميي٤م  اًمرومييؼ ذم يشء، وُميي٤م يمييي٤م  »قمييـ قم٤مرِميي٦م، وطمًييٌٜم٤م أ  ىمقًمييف نيي٤م: 

ًمٙمٜمل  ريد     ذيمر نٜم٤م سمٌمء يٖمٗمؾ قمٜمف يم ػم ُمـ اًمٜم٤مس،  « يشء  ٓ ؿم٤مٟمفاًمٕمٜمػ ذم

و قمٜمل هبيؿ سمٕميض اًميدقم٤مة،    اًمروميؼ وًميق  ٟميف نيق إصيؾ ذم اًميدقمقة وًمٙميـ ذًميؽ ٓ 

يٕمٜمل  ٟمف ٓ يٜمٌٖمل ًمٚمداقمٞم٦م    يًيرٕمٛمؾ اًمِميدة  طمٞم٤مٟمي٤ًم يْميٕمٝم٤م ذم ُمقويٕمٝم٤م اعمٜم٤مؾمي٥م 

ييي٤م هَمٚمِيييٞمَظ ﴿: اًميييذي ظمقـمييي٥م سم٘مقًميييف شمٌييي٤مرح وشمٕمييي٤ممم ¢نييي٤م، ومييي٢م  اًمٜمٌيييل  ْق يُمٜمْييي٧َم وَمٔمم َوًَمييي

ـْ طَمْقًمَِؽ  قا ُِم يمي٤م  ذم  ¢، وُمع ذًمؽ ٟمجد    اًمٜمٌل [599]آ: عمران ﴾اًْمَ٘مْٚم٥ِم ْٟٓمَٗمْمُّ

سمٕميييض إطمٞمييي٤م  يِميييرد قميييغم سمٕميييض اعم ييي٤مًمٗملم وًميييق    نييي١مٓء اعم ييي٤مًمٗملم ُمييي٤م يمييي٤مٟمقا 

يرٕمٛمييييدو  اخلٓميييي٠م، وًمٙمييييـ عميييي٤م يميييي٤م  اخلٓميييي٠م يرٕمٚمييييؼ سميييي٠مُمر نيييي٤مم سمييييام يرٕمٚمييييؼ سميييي٤مإليام  

سمرب إٟم٤مم، يمي٤م  قمٚمٞميف اًمّمي ة واًمًي م يًيرٕمٛمؾ ُميـ اًمِميدة، يمٚمٙميؿ يٕمٚميؿ وسم ٤مص٦م 
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ُم٤م روا  اإلُم٤مم  محد ذم اعمًٜمد سم٤مًمًيٜمد اًمّمي ٞم  قميـ قمٌيد ا  سميـ قمٌي٤مس ر  ا  

ُمي٤م ؿمي٤مء »ظمٓمي٥م يقُمي٤ًم ذم اًمّمي ٤مسم٦م وم٘مي٤مم رضميؾ ًمٞم٘ميق  ًميف:  ¢شمٕم٤ممم قميٜمٝمام    اًمٜمٌيل 

رٜمييل   ٟمييدًا، ىمييؾ: ُميي٤م ؿميي٤مء ا  ا  وؿمييئ٧م ييي٤م رؾمييق  ا ! وم٘ميي٤م  ًمييف قمٚمٞمييف اًمًيي م:  ضمٕمٚم

ومٝمذ  اًمِمدة  ذا ووٕم٧م ذم ُمٙم٤مهن٤م ومٝمق ُمـ اوٙمٛم٦م، وًمذًمؽ وم  يٜمٌٖمل      «وطمد 

  اًمٚملم داراًم ب٥م    يٜمٌٖمل    يٙمق  ؾمٛم٦م اعمًٚمؿ وصيٗمرف، ٓ، نيذ   شمٖمؽم وٟم٘مق  

نل اًمّمٗم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم، ًمٙمـ  طمٞم٤مٟم٤ًم ٓ سمد ُمـ ووع اًمِمدة ذم ُمٙم٤مهن٤م اعمٜم٤مؾم٥م، و ظمػمًا 

ُمـ شمٕميزه سمٕميزاء ال٤منٚمٞمي٦م » ٤م  ُمـ  طم٤مدي٨م اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م ونق ىمقًمف: رت سمٛم

، وًمٙمـ ُمـ يم٤م  ي١مُمـ نذا اًمرٕمٌػم ىمد ٓ يًرًٞمٖمف يم ػم ُمـ اًمٜم٤مس «وم٠مقمْمق  هبـ  سمٞمف

طمٞمٜمئيذ ؾميٞمٙمق  نيذا  ¢سم٤م  ورؾمقًمف طم٘م٤ًم وقمر     نذا اودي٨م ٟمٓمؼ سميف اًمرؾميق  

ٝميي٤م نييل قمييلم اوٙمٛميي٦م، ُميي٤م ُمٕمٜمييك اوييدي٨م ُمييـ اٚميي٦م إدًميي٦م    اًمِمييدة  طمٞم٤مٟميي٤ًم ذم حمٚم

آسم٤مرييف ذم  ي ُمييـ شمٗميي٤مظمر سم«ُمييـ شمٕمييزه سمٕمييزاء ال٤منٚمٞميي٦م وم٠مقمْمييق  هبييـ  سمٞمييف » ؟اوييدي٨م

ال٤منٚمٞم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا ذم اًمنمح وُم٤مشمقا ذم اًمنمح، ومٝمذا  ىميق  ًميف شمٕميض يميذا، يٕمٜميل 

ًمٕمٔمف نذا نق انـ اعمٙمٜمل قمٜمف هبذ  اًمٕم٤ٌمرة اًمٚمٓمٞمٗم٦م ذم طميدي٨م اًمرؾميق ، ًمٙميـ نيق 

نييذا ؿمييدة سميي  ؿمييؽ وًمٙمٜمٝميي٤م نييل اوٙمٛميي٦م، نييذا اًمييذي  «قمْمييق  هبييـ  سمٞمييف  »ي٘مييق  ًمٜميي٤م: 

  ردت  يْم٤ًم     و٘مف هبذا اًم١ًما .

 ( 00:  21:  03/ 620) اهلدى والنور/
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 نٝف زلعٌ ايٓاع ٜطتذٝبٕٛ يدعٛتٓا

ا  بيييزيٙمؿ اخليييػم ؿميييٞم ٜم٤م ًم٘ميييد  قميييدشمؿ شم٠مصيييٞمؾ اًمٕم٘مٞميييدة ذم نيييذا اًمٌٚميييد  اًمًييي١ما :

سميلم اًمٜمي٤مس ىميد  ري٤مج ذم سمٕميض إطمٞمي٤م   مم يشء وًمٙمـ اًمدقمقة  و ُمٜمٝم٤مج اًميدقمقة 

هميييػم اًمٕم٘مٞميييدة، ومٛمييي  ً قميييغم ؾميييٌٞمؾ اعم ييي٤م  قمٜميييدُم٤م ٟمٙمٚميييؿ ؿمييي ص قميييـ اًمّمييي ة ىميييد ٓ 

يًييرٛمع ًمٜميي٤م وٓ يٚم٘مييل ًمٜميي٤م سميي٤مًٓ، ُمييع اًمٕمٚمييؿ سميي٠م  اًمّميي ٤مسم٦م روييقا  ا  قمٚمييٞمٝمؿ ذم قمٝمييد 

ُميييٜمٝمؿ ُمييي  ً ُمّميييٕم٥م سميييـ قمٛميييػم ذنييي٥م  مم اعمديٜمييي٦م وم٠مؾميييٚمؿ يميييؾ  نيييؾ  ¢رؾميييق  ا  

ؿمييٝمرًا واطميدًا صمييؿ ذنيي٥م  ¢قمييغم يديييف و سميق ذر اًمٖمٗميي٤مري ُمٙميي٨م ُميع اًمرؾمييق   اعمديٜمي٦م

 مم همٗم٤مر وم٠مؾمٚمؿ يم ػم ُمـ ىمقُمف قمغم يديف، ونق مل يرٕمٚمؿ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ  ُمقر اًمديـ، ٟم ـ 

اعمرٕمٚمٛميييق   و ُميييـ ٟمٕميييد  ٟمٗمًيييٜم٤م ُمرٕمٚمٛميييلم ٟميييرٙمٚمؿ ُميييع اًمٜمييي٤مس وٓ يٚم٘ميييق  ًمٜمييي٤م سمييي٤مًٓ وٓ 

ٜمٝمييي٤مج ٟمًيييػم سمٕميييد اًمٕم٘مٞميييدة طمريييك يْميييٕمق   ذٟمييي٤ًم صييي٤مهمٞم٦م ًمٜمييي٤م ُمييي٤مذا ٟمٗمٕميييؾ؟  و قميييغم  ي ُم

 ٟمًرٓمٞمع    ٟم رج اًمٜم٤مس و٤م نؿ ومٞمف،  ومٞمدوٟم٤م ضمزايمؿ ا  ظمػم.

اإلؾمييييي م ًميييييٞمس قم٘مٞميييييدة وم٘ميييييط، اإلؾمييييي م قم٘مٞميييييدة و طمٙمييييي٤مم، قمٌييييي٤مدات  اليييييقاب:

  اًمٕمٚمييؿ يٌييد  ويًييٌؼ  و طمٙميي٤مم، وؾمييٚمقح و ظميي ن، وم٘مٚمٜميي٤م ٟم ييـ رٟمٗميي٤ًم وٟم٘مييق : داريياًم 

ؾ ذم أييي٦م اًمرييل ؾمييٌؼ    ذيمرٟم٤منيي٤م اًمٕمٛمييؾ ويًييٌؼ اًمٕم٘مٞمييدة ذم ذًمييؽ ىميي٤م  ا  قمييز وضميي

﴿ُ ٓ  ا   َف  ِ ُف ٓ  ًِمَي ، ٟم يـ أ  اسمرٚمٞمٜمي٤م سمٙم يػم ُميـ اًمٗمٚمًيٗم٦م ومٜم٘ميق : [59]محمد  ﴾وَم٤مقْمَٚمْؿ َ ٟم 

ييييييَؽ ﴿ٟمريييييييد ُمٜمٝم٤مضميييييي٤ًم اعمٜمٝميييييي٤مج ُمقضمييييييقد ذم اًم٘مييييييرر  وذم اًمًييييييٜم٦م، ٌِٞمِؾ َرسم  اْدُع  ِمَم ؾَميييييي

ٜم٦َمِ  ًَ ْٙمَٛم٦ِم َواعمَْْققِمَٔم٦ِم اْوَ
 .[569]النح: ﴾سم٤ِمْوِ

و ٟمييي٧م أ  شم٘ميييق : ٟميييدقمق اًمٜمييي٤مس  مم اًمّمييي ة وميييام يًيييرجٞمٌق ،  ظميييل نيييذا ؾمييي١ما  

ًمييٞمس ٟم٤مسمٕميي٤ًم ُمييـ اًمٕمٚمييؿ اًمييذي بيي٥م    ٟمرٕمٚمٛمييف عميي٤مذا؟ ٕٟمٜميي٤م ًمًييٜم٤م ُمٙمٚمٗمييلم    هنييدي 

ىمٚمقب اًمٜمي٤مس  مم اويؼ اًميذي ٟميدقمق اًمٜمي٤مس  ًمٞميف و ٟميام ٟم يـ ُمٙمٚمٗميق  سم٤مًميدقمقة وم٘ميط 
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اًمٕمٛمييؾ؟ نييؾ ٟمْمييٓمرنؿ؟ وم٘مقًمييؽ ٟمييدقمقنؿ  مم اًمّميي ة وٓ يًييرجٞمٌق ، ـمٞميي٥م، وُميي٤م 

ييييَذا اْوَييييِدي٨ِم ﴿ىميييي٤م  شمٕميييي٤ممم:  ٤مِرِنْؿ  ِْ  مَلْ ُي١ْمُِمٜمُييييقا هِبَ غَم رصَميييي َؽ قَميييي يييي ًَ ٤مظِمٌع َٟمْٗم ييييَؽ سَميييي وَمَٚمَٕمٚم 

ًٗم٤م قمرويي٧م »ىميي٤م :  ¢، ومْميي ً قمييـ اًمٕم٤مُميي٦م، ضميي٤مء ذم ُمًييٚمؿ    اًمٜمٌييل [:]الكهدد  ﴾َ ؾَميي

 قمييكم إُمييؿ ومر ييي٧م ؾمييقادًا ذم إومييؼ وميي٠مقمجٌٜمل يم رشمييف وم٘مٚميي٧م: ُمييـ نيي١مٓء ييي٤م ضمؼميييؾ؟

ىم٤م : ن١مٓء ُمقؾمك وىمقُمف، صمؿ ٟمٔمرت نٙمذا ومر ي٧م ؾمقادًا  قمٔمؿ ىمٚم٧م: ُمـ ن١مٓء؟ 

صمييؿ قمييرض قمييكم اًمٜمٌييل وُمٕمييف  -ونٜميي٤م اًمِميي٤مند-ىميي٤م : نيي١مٓء  ُمرييؽ ييي٤م حمٛمييد! ىميي٤م : 

ُمي٤م ُمٕمٜميك  «اًمرنط واًمرنٓم٤م  واًمٜمٌل وُمٕمف اًمرضمؾ واًمرضم   واًمٜمٌل وًمٞمس ُمٕمف  طميد

ؼ ُمييع ذًمييؽ ٟمًيي٦ٌم إشمٌيي٤مع نييذا اوييدي٨م ؟ ُمٕمٜميي٤م     إٟمٌٞميي٤مء اًمرييل دقمييقوؿ يمٚمٝمييؿ طميي

خترٚمػ يم رة وىمٚم٦م ُمع ن١مٓء إٟمٌٞم٤مء اًمرل دقمقوؿ دقمقة طمؼ ٓ ظم   سمٞميٜمٝمؿ، ومي٢مذًا 

ُم٤م وضمف اًمٖمراسم٦م  ٟمؽ شم٘مق : ٟمدقمق شم٤مريمل اًمّمي ة  مم اًمّمي ة ومي  يًيرجٞمٌق ، ُمٕمٜميك 

 ذًمؽ    إرض همػم ُمًرٕمدة ًمر٘مٌؾ نذا اخلػم، نذا اعمٓمر ُمـ اخلػم.

 صمٜمي٤مء يم ُميؽ    اًمّمي ٤من يمي٤م  ًميٞمس ُمٕميف يشء ُميـ ًمٙمـ ٓ يٗميقشمٜمل  ٟميف ضمي٤مء ذم 

اًمٕمٚمييؿ، وميي٠مفمـ    نييذ  ًمٖمييقة ًمًيي٤م  ٕٟمييف ُميي٤م خيييرج ًمٞمييدقمق  ٓ وىمييد ُمييأل ا  ىمٚمٌييف قمٚميياًم 

 و يامٟم٤ًم ًمٙمـ ًمٕمٚمؽ  ردت    شم٘مق  ُم٤م قمٜمد  يم ػم ُمـ اًمٕمٚمؿ ُم ؾ طمٙم٤ميرٜم٤م يٕمٜمل.

ؽ ومٕمغم يمؾ طم٤م  اعمٜمٝم٩م ُمذيمقر ذم اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م، ومام قمٚمٞمٜم٤م ٟم ـ  ٓ    ٟمًيٚم

ق﴿ؾميييٌٞمؾ اعمييي١مُمٜملم قمٚمييياًم وقمٛمييي ً و ظم صييي٤م،  ٌِٞمكِم َ ْدقُمييي ِذِ  ؾَمييي ْؾ َنييي غَم  اىُمييي  ِمَم ا  ِ قَمييي

ـِ  ٤م َوَُميي ػَمٍة َ َٟميي
ـَ  سَمِّميي ٤م ُِميي ٤م َ َٟميي ٌَْ ٤مَ  ا  ِ َوَُميي ل َوؾُميي

ٌََٕمٜمِيي يمِلمَ  اشم  يي ، يمٜميي٧م [568]يوسدد  ﴾اعمُْنْمِ

 مم   ؾميي٥ٌم قمييدم شميي٠مصمػم دقميييقة سمٕمييض اًمييدقم٤مة ذم اعمييدقمقيـ يٕميييقد   ردت     ىمييق : 

  ُمريـ اصمٜملم  و قمغم إىمؾ  مم  طمد ٤م.

 ُم٤م إُمرا  ومٝمق ىمٚم٦م اًمٕمٚمؿ وىمٚم٦م اإلظم ص ذم اًمٕمٛمؾ  يْم٤ًم،  ردت     ىمق  نيذا 

صمؿ شمذيمرت طمدي٨م اًمرنط واًمرنٓملم واًمرضمؾ واًمرضمٚملم واًمٜمٌل وًمٞمس ُمٕميف  طميد ُمي٤م 

 اؾمرٓمٕمٜم٤م    ٟم٘مق  ذم اًمٜمٌل  ٟمف يم٤م  يدقمق سمٖمػم قمٚمؿ و ٟمف يم٤م  يدقمق سمٖمػم  ظم ص.

َا ؾميييييٜم٘مق  أ  هميييييػم ُمييييي٤م  ردت     ىمقًميييييف ىمٌيييييؾ     ًم٘ميييييل قميييييغم ُمًييييي٤مُمٕمٙمؿ نيييييذا  ذ
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اوييدي٨م،  ي داقمٞميي٦م يييدقمق ىمقُميي٤ًم  مم اوييؼ ؾمييقاء يميي٤مٟمقا ُمنميييملم يمٗميي٤مر يييدقمقنؿ  مم 

اإلؾم م ونؿ ٓ يًرجٞمٌق  ًمف  و يمي٤مٟمقا ُمًيٚمٛملم وًمٙميـ ُميع  ؾمي ُمٝمؿ ُمٜم يروملم قميـ 

قمق ني١مٓء  و  وًمئيؽ  ُمي٤م    يم ػم  و ىمٚمٞمؾ ُمـ اإلؾم م، نذا اًمداقمٞم٦م  و ذاح طمٞمٜمام ييد

يٙميييق  ذم دقمقشميييف حم٘مييي٤ًم وخمٚمّمييي٤ًم وُميييع ذًميييؽ مل بيييد  صمييير دقمقشميييف وم٤مًمٕمٚمييي٦م طمٞمٜمئيييذ ذم 

 اعمدقمقيـ و ُم٤م    يٙمق  اًمٕمٚم٦م ُمٜمف ويمام ي٘م٤م : دود اخلؾ ُمٜمف ومٞمف.

وٓ يٛمٜمٕمٜميييل يشء ُميييـ     ىميييق :    يم يييػمًا ُميييـ اًميييدقم٤مة ىميييد يريييقومر وميييٞمٝمؿ إُميييرا   

إصمر وىمد ٓ يرقومر ومٞمٝمؿ اًمٕمٚمؿ واإلظم ص  اًمٕمٚمؿ واإلظم ص وُمع ذًمؽ ٓ بدو 

 و قمييغم إىمييؾ  طمييد ٤م وميي  بييدو  إصميير.  ذاَ ً  ذا ؿمييٕمر  طمييدٟم٤م سميي٠م  دقمقشمييف ٓ شمّمييؾ 

  مم ىمٚمقب اعمدقمقيـ ومٚمٞمرٝمؿ ٟمٗمًف نذا ظمػم ًمف ُمـ    يرٝمؿ همػم .

 ( 00: 40: 20/ 730) اهلدى والنور /
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 نٝف ٜسقٞ املؤَٔ ْفط٘  

 يف دلاٍ ايدع٠ٛ إىل اهلل؟

سمًؿ ا  اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، يمٞمػ يرىميل اعمًيٚمؿ ٟمٗمًيف ذم جمي٤م  اًميدقمقة  داظمٚم٦م:ُم

  مم ا  قمز وضمؾ؟ 

٤م عميي٤م  ًم٘مٞميي٧م شمٚمييؽ اًمٙمٚمٛميي٦م اًمييقضمٞمزة ذم اًمٕمٚمييؿ  اًمِمييٞم : او٘مٞم٘ميي٦م يميي٤م  ذم ٟمٗميسيي رٟمًٗميي

 يرٕمٚمييؼ سم٤مًمييدقمقة، ومجيي٤مء نييذا اًمًيي١ما  
ٍ
اًمٜميي٤مومع واًمٕمٛمييؾ اًمّميي٤مًم ،      ييدث قمييـ يشء

  يمٜم٧م ومٙمرت ومٞمف صمؿ مل  ومٕمؾ. أ  ًمٞمٗمر  زم اًمٓمريؼ ًمٚم قض ومٞمام

 ُمييي٤م يمٞميييػ يرىميييل اإلٟمًييي٤م  ٟمٗمًيييف ذم ؾميييٌٞمؾ اًميييدقمقة؟ وميييذًمؽ سمييي  ؿميييؽ  رييي٤مج  مم 

  ُمريـ اصمٜملم ومٞمام يٌدو زم: 

إُمر إو :    شمٔمؾ قم ىمرف ُمع  نؾ اًمٕمٚمؿ ؾمقاًء ُمـ يم٤م  ُمٜمٝمؿ طمٞم٤ًم ذم يمر٤مسمف  و 

ًمذيـ قمرومقا يم٤م  طمٞم٤ًم ذم دقمقشمف،  قمٜمل:    يٙمق  ذا صٚم٦ٍم ىمّمقه سمٙمر٥م  نؾ اًمٕمٚمؿ ا

سم٤مؾمييير٘م٤مُمرٝمؿ ذم قم٘مٞميييدوؿ، ومييي  يٜم٘مٓميييع قميييـ اعمراضمٕمييي٦م واعمٓم٤مًمٕمييي٦م وآؾميييرزادة ُميييـ 

قمٚمٛمٝمؿ؛ ٕ  ذًمؽ ي٤ًمقمد  قمغم    يؽمىمك وقمغم    يٜمٓمٚمؼ ذم دقمقشمف  مم ا  شمٌي٤مرح 

 وشمٕم٤ممم. 

واًمٌمييء اًم يي٤مين:    ُيْٙم يير صييٚمرف سم٠منييؾ اًمٕمٚمييؿ إطمٞميي٤مء ُمييٜمٝمؿ، وسم ٤مصيي٦م ُمييـ يميي٤م  

٤م قم٘مٞمدشميييف اًمّمييي٤مو ٦م و ظم ىميييف اًمٙمريٛمييي٦م اًمٓمٞمٌييي٦م؛ ٕٟمٜمييي٤م ٟمٕمٚميييؿ    اًم٘ميييدوة ُميييٜمٝمؿ ُمٕمرووًمييي

اوًيييٜم٦م نييي٤م  صميييٌر يمٌيييػٌم ضميييًدا ذم اًمٜمييي٤مس اعم٘مريييديـ هبيييؿ،  ذا يمييي٤م  اًمرضميييؾ  و اًمٕمييي٤ممل  و 

اًمِمٞم  اعم٘مريده سميف ومٞميف يشٌء ُميـ آٟم يرا  اًمٗمٙميري  و اخلٚم٘ميل، ومي  يٌٕميد    يي١مصمر 
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 ؿ. ذًمؽ اًمِم ص  و اًمِمٞم  ذم اًمذيـ يرّمٚمق  هبؿ  و يرٚم٘مق  اًمٕمٚمؿ قمٜمٝم

وُمٕمٚمقم     طم٤مديي٨م يم يػمة ُمٕمروومي٦م قميـ اًمرؾميق  قمٚمٞميف اًمًي م ومٞمٝمي٤م اويض قميغم 

ٓ شمّميي٤مطم٥م »ُمّميي٤مطم٦ٌم اًمّميي٤مولم وُمييراوم٘مرٝمؿ، يمٛم ييؾ ىمقًمييف قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م: 

ذم نييذا اوييدي٨م سميي٠م   ¢ومقصييٞم٦م اًمرؾمييق   « ٓ ُم١مُمٜميي٤م، وٓ ي٠ميمييؾ ـمٕم٤مُمييؽ  ٓ شم٘مييٌل 

ي سمييييي٤مخلػم  مم يّمييييي٤مطم٥م اعمًيييييٚمؿ اًمر٘ميييييل، ُمييييي٤م ذًميييييؽ  ٓ ٕ  قميييييدوه اًمّمييييي٤مًم  شمنييييي

 اعمّم٤مطم٥م ًمف. 

ُم ييؾ الٚمييٞمس اًمّميي٤مًم  »ىمقًمييف:  ¢وًمييذًمؽ ضميي٤مء ذم صيي ٞم  اًمٌ يي٤مري قمييـ اًمٜمٌييل 

و ُميي٤م    شمِمييؽمي ُمٜمييف، و ُميي٤م     - ي: يٕمٓمٞمييؽ  -يمٛم ييؾ سميي٤مرع اعمًييؽ  ُميي٤م     ييذيؽ 

شمِمؿ ُمٜمف رار ٦ًم ـمٞم٦ٌم، وُم ؾ ضمٚمٞمس اًمًقء يمٛم يؾ اويداد  ُمي٤م     يرن صمٞم٤مسميؽ، و ُمي٤م 

 .«   شمِمؿ ُمٜمف رار ٦ًم يمرا٦م

وًميييذًمؽ ومٛميييـ يمييي٤م  يرييييد آٟمٓمييي ن واًمؽمىميييل ذم ؾميييٌٞمؾ اًميييدقمقة، ومييي  سميييد ُميييـ    

  ٤مومظ قمغم نذيـ إُمريـ: 

إُميييير إو :    يٙمييييق  يم ييييػم اًمّمييييٚم٦م سمٙمريييي٥م  نييييؾ اًمٕمٚمييييؿ اعم٤موييييٞملم اعمٕمييييرووملم 

٤م ذم جمرٛمٕميف اًميذي يٕميٞمش ومٞميف  سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕم٘مٞمدة اًمّم ٞم ٦م، و ذا شمٞمني ًميف  يْمًي

٤م    يرّميؾ هبيؿ ُمي٤م  ُمٙمٜميف ذًميؽ، طمريك يري٠مصمر سمٕمض  نيؾ اًمٕمٚميؿ واًمّمي ح،  ومٕمٚمٞميف  يْمًي

 سمٛم٤ًمرانؿ ويًرٗمٞمد ُمـ  ظم ىمٝمؿ وُمـ ؾمٚمقيمٝمؿ. 

 نذا اًمذي يٌدو زم ضمقاسًم٤م قمـ نذا اًم١ًما . 

 (00:08:35(/188) )سلسلة اهلدى والنور
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 عالز ظاٖس٠ ايفتٛز اإلمياْٞ 

 عٓد ايدعا٠

 سمٕمض اًمدقم٤مة؟ ُم٤م قم ج فم٤منرة اًمٗمرقر  و اًمْمٕمػ اإليامين ًمده  ُمداظمٚم٦م:

 ؾمٌؼ     رشت  ًمٞمف، ونق قمٚم٦م اًمٕمٚمؾ ذم  اًمِمٞم :
ٍ
نذا ذم او٘مٞم٘م٦م يٕمقد  مم يشء

 نذا اًمٕمٍم ذم يم ػم ُمـ اًمدقم٤مة،  ٓ ونق: قمدم اإلظم ص ذم اًمدقمقة.

نٜمييي٤مح فميييي٤منرة شمٚمٗميييي٧م اًمٜمٔميييير اعمٗمٙميييير اًميييذي  يييي٤مو     يرٕميييير  قمييييغم ُميييي٤م يّمييييٞم٥م 

د  ُمييـ قمٚمييؿ  مم اًمييدواء، اعمًييٚمٛملم ُمييـ  دواء، و   ي٘مييدم ذم طمييدود ُميي٤م يٕمٚمييؿ وُميي٤م قمٜميي

اًمٔمييي٤منرة نيييل:    يمٚمٛمييي٦م اًميييدقمقة  صيييٌ ٧م اًمٞميييقم ُمٝمٜمييي٦م، و صيييٌ ٧م يرٌٜم٤منييي٤م يميييؾ ُميييـ 

 يِمٕمر سمٜمٗمًف ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمٕمٚمؿ، ونق ًمٞمس يمام ي٘م٤م  ذم اًمٕمػم وٓ ذم اًمٜمٗمػم ذم اًمٕمٚمؿ. 

وذًمييؽ يمييام شمييرو  ُمييـ زاوييي٦م  ظمييره    يمٚمٛميي٦م اًمًييٚمٗمٞم٦م أ   صييٌ ٧م ُمرٌٜميي٤مًة ُمييـ 

ىمييد يٙمييق  سمٕمْمييٝمؿ قمييغم إىمييؾ يميي٤م  ئمٝميير قمييداء  اًمِمييديد يم ييػٍم ُمييـ اعمًييٚمٛملم اًمييذيـ 

نيييذ  اًميييدقمقة، ومٚميييام اٟمرنميييت نيييذ  اًميييدقمقة، و ظميييذت ُمٙم٤مهنييي٤م اًم ريييؼ هبييي٤م ذم اًمٕمييي٤ممل 

اإلؾميي ُمل، وم٠مظمييذ  يم يير اًمٜميي٤مس ُمييـ اًمييدقم٤مة وًمييق مل يٙمقٟمييقا نييؿ  ي صييٚم٦م ذم اًمييدقمقة 

اًمًييييٚمٗمٞم٦م اًمّميييي ٞم ٦م يييييدقمق  اًمًييييٚمٗمٞم٦م، ومٛمييييـ نٜميييي٤م يييييدظمؾ ذم نييييذا اعمييييٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمييييل 

 ٚمٗمل ُمـ ًمٞمس ًمف صٚم٦م ُمٓمٚمً٘م٤م هبذا اعمٜمٝم٩م.اًمً

وًميييذًمؽ وم٠مٟمييي٤م  قمر٘ميييد    اًمًييي٥ٌم: نيييق وم٘ميييدا  اإلظمييي ص ذم اًميييدقمقة؛ ٕين  قمر٘ميييد 

٤م بيييي٥م    يٙمييييق  وصمٞمييييؼ  ٤م ًمٕمٚمييييف ذم اًمًيييي١ما  إو :    اًمداقمٞميييي٦م طمً٘ميييي يمييييام  رشت رٟمًٗميييي

٤م و طمٞمييي٤مًء، ذًميييؽ ًمٙميييل يٜمٛميييل ذم ٟمٗمًيييف اًمٗم٘ميييف  اًمّميييٚم٦م وُمًيييرٛمر اًمّميييٚم٦م سمييي٤مًمٕمٚمامء  ُمقاشًمييي

ٚمييؿ، و ؾمييٚمقب اًمييدقمقة  مم نييذا اًمٕمٚمييؿ اًمّميي ٞم ، ونييذا سميي  ؿمييؽ  ريي٤مج واًمٗمٝمييؿ ًمٚمٕم
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ذم اًمقاىمع  ٓ ُمـ يم٤م   ف مم ضمٝمقد ضم٤ٌمرة، و مم صؼم قمغم اًمدقمقة، ونذا ٓ يًرٓمٞمٕم

 خمٚمًّم٤م   قمز وضمؾ يمؾ اإلظم ص. 

وم٤مٟمٍما  سمٕمض ُمـ يٜمرٛمق   مم اًميدقمقة قميـ اًم٘مٞمي٤مم سم ٘مٝمي٤م وسمقاضمٌٝمي٤م، ومٝميق دًمٞميٌؾ 

 ذم اًميييييدقمقة، و ٓ عمييييي٤مذا نيييييذا اًمرييييي٠مظمر ذم ذًميييييؽ، قميييييغم  هنيييييؿ مل يٙمقٟميييييقا خمٚمّميييييلم

وآٟمٍميا  قمييـ ُم٘مرْمييٞم٤مت اًميدقمقة وًمقازُمٝميي٤م؟ نييذا ذم اقمر٘ميي٤مدي نيق ؾميي٥ٌم ُميي٤م ضميي٤مء 

 ذم نذا اًم١ًما . 

وسم٤مظمرّميييي٤مر نييييق... ونييييذا ًمييييٞمس ًميييييف قميييي ج  ٓ اًمٚمجييييقء  مم ا  شمٌيييي٤مرح وشمٕمييييي٤ممم، 

 وشميييذيمػمنؿ ويييـ ًميييف ىميييدم راؾمييي ٦م ذم اًمٕمٚميييؿ هبيييذا اًمقاضمييي٥م اًميييذي بييي٥م قمٚميييٞمٝمؿ   

 يرٛمًٙمقا سمف و   يٛمقشمقا قمٚمٞمف، و ٓ يم٤م  قمٛمٚمٝمؿ ن٤ٌمًء ُمٜم قرا. 

 ؾميي٠م  ذم ٟمٗمييس اًمًيي١ما ، ييي٤م ؿمييٞم  اعم٘مّمييقد: ًمييٞمس وم٘مييط... قمييـ اًمييدقمقة  ُمداظمٚميي٦م:

ٟمٗمًٝم٤م، قمـ  ييام  اًمِمي ص ٟمٗمًيف وميٞمام سمٞمٜميف وسميلم ا  ؾمٌي ٤مٟمف وشمٕمي٤ممم، سمٕميد    يٙميق  ذم 

  ؾميييٌي ٤مٟمف وشمٕميييي٤ممم سمداييييي٦م اًمرييييديـ  و سمداييييي٦م اًمرقسميييي٦م، يٙمييييق  ُميييير ٛمس ويم ييييػم اإلظميييي ص 

 . وُمنع ذم  داء اًمٕم٤ٌمدات، سمٕمد ذًمؽ... اًمدٟمٞم٤م  و ًمف دم٤مرة ُمٕمٞمٜم٦م  و ُمع اًمٜم٤ًمء

نذا ٓ ٟمًرٓمٞمع    ٟمجٞم٥م قمٚمٞمف؛ ٕ  إؾم٤ٌمب يمٌػمة ونيق اعم ٌٓمي٤مت قميـ  اًمِمٞم :

٤م  آؾمرٛمرار ذم اًمًٌٞمؾ اًم٘مقيؿ، ووم٤ًمد إضمقاء اًمرل يٕمٞمش ومٞمٝم٤م ن١مٓء اًمٜمي٤مس، ورٟمٗمًي

ووي٤م يرٕمٚميؼ  «ُم ؾ الٚمٞمس اًمّم٤مًم  وُم ؾ ضمٚمٞمس اًمًقء»ً م: ذيمرت ىمقًمف قمٚمٞمف اًم

ذم نيييذا    اعمجرٛميييع اًمٗم٤مؾميييد ًميييف شمييي٠مصمػم يمٌيييػم ضميييًدا ذم إوميييراد اًميييذيـ يٕمٞمِميييق  ومٞميييف، 

وًمييذًمؽ ضميي٤مءت  طم٤مدييي٨م يم ييػمة طمييض اعمًييٚمؿ سميي٠م  يٙمييق  ُمييع اًمّميي٤مولم يمييام ذيمرٟميي٤م 

 رٟمًٗم٤م سمٕمض إطم٤مدي٨م ذم ذًمؽ، ًمٙمـ  ذيمر ؿمٞمئ٤ًم رظمر ُمٜمٝم٤م. 

 و يمام ىم٤م  قمٚمٞميف  « ٟم٤م سمريٌء وـ  ىم٤مم سملم فمٝمراين اعمنميملم»ً م: ىمقًمف قمٚمٞمف اًم

٤م ذم اوييدي٨م أظميير:  و وويي   «ُمييـ ضميي٤مُمع اعمنمييح ومٝمييق ُم ٚمييف»اًمًيي م، وىمقًمييف  يًْميي

ُميييـ ذًميييؽ شمٌٞم٤مًٟمييي٤م ٕصمييير اًمٌٞمئييي٦م اًمٗم٤مؾميييدة سم٤مًمٜمييي٤مس اعم٘مٞمٛميييلم ومٞمٝمييي٤م، اويييدي٨م اعمٕميييرو  

ٚمٞميف اًمّمي ة واًمًي م: ص رف سمرواي٦م اًمِميٞم لم اًمٌ ي٤مري وُمًيٚمؿ ًميف،  ٓ ونيق ىمقًميف قم
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٤م، صمييؿ  راد    يرييقب، ومًيي٠م  قمييـ » يي ًً يميي٤م  ومييٞمٛمـ ىمييٌٚمٙمؿ رضمييٌؾ ىمرييؾ شمًييٕم٦ًم وشمًييٕملم ٟمٗم

 قمٚمييؿ  نييؾ إرض، ومييد  قمييغم رانيي٥ٍم، ومجيي٤مء  ًمٞمييف وىميي٤م :  ٟميي٤م ىمرٚميي٧م شمًييٕم٦ًم وشمًييٕملم 

٤م وًمييؽ شمقسميي٦م؟ ٓ شمقسميي٦م  يي ًً ٤م، ومٝمييؾ زم ُمييـ شمقسميي٦م؟ ىميي٤م : ٓ، ىمرٚميي٧م شمًييٕم٦ًم وشمًييٕملم ٟمٗم يي ًً ٟمٗم

 .«٦مًمؽ، وم٘مرٚمف و شمؿ سمف اعم٤مر

٤م ذم ىمّمييد  ًمٚمرقسميي٦م، وًمييذًمؽ وم٘مييد وًمٙمٜمييف ومييٞمام يٌييدو ُمييـ ايي ٤مم اًم٘مّميي٦م يميي٤م  خمٚمًّميي

قمغم قم٤ممل، نق ُمـ ىمٌؾ ؾم٠م  ٟمٗمس اًم١ًما      اؾمرٛمر ي٠ًم  قمـ  قمٚمؿ  نؾ إرض، طمرك دُ 

يًمٙمـ اًميدا  يمي٤م  ضمي٤منً ، ومٌيد     يدًميف قميغم قمي٤ممل دَ  ف قميغم راني٥م، واًمراني٥م يمٜم٤ميي٦م قمـي ًم 

 . ضمقاسمف، طمٞم٨م ىم٤م  ًمف: ٓ شمقسم٦م ًمؽ، وم٘مرٚمف قم٤ٌمدشمف ُمع ضمٝمٚمف، وفمٝمر ضمٝمٚمف نذا ذم

 ُم٤م ذم اعمرة اًم ٤مٟمٞم٦م وم٘ميد يمي٤م  طمٔميف ـمٞمًٌي٤م، طمٞمي٨م د  قميغم قمي٤ممل وم٠مشمي٤م  وىمي٤م  ًميف:  ٟمي٤م 

ىمرٚم٧م ُم٤مري٦م ٟمٗميس، و رييد     شميقب  مم ا  قميز وضميؾ، ومٝميؾ زم ُميـ شمقسمي٦م؟ ىمي٤م : وُميـ 

، نٜمي٤م اًمِمي٤مند 
ٍ
 » ق  سمٞمٜمؽ وسملم اًمرقسم٦م، وًمٙمٜمؽ سم٠مرض ؾميقء

ٍ
 «وًمٙمٜميؽ سمي٠مرض ؾميقء

 ٤مظمرج ُمٜمٝم٤م  مم اًم٘مري٦م اًمٗم ٟمٞم٦م اًمّم٤مًم   نٚمٝم٤م.وم

٤م ذم اًمًييي١ما ، ويمييي٤م  ُمًرًيييٚماًم ليييقاب  ومييي٤مٟمٓمٚمؼ يٛمٌمييي  ًمٞمٝمييي٤م؛ ٕٟميييف يمييي٤م  خمٚمًّمييي

اًمٕم٤ممل، ومٚميام  ومٝمٛميف اًمٕمي٤ممل سم٠مٟميؽ ُمي٤م ؿمي٘مٞم٧م نيذ  اًمِمي٘مقة طمريك ىمرٚمي٧م ُم٤مري٦م ٟمٗميٍس سمٖميػم 

 وم٤مؾمييييد، وميييي٤مظمرج ُمييييـ نييييذ  اًمٌٚمييييدة  مم اًمٌٚمييييدة 
ٍ
طمييييؼ   ٓ ٕٟمييييؽ شمٕمييييٞمش ذم ضمييييٍق ُمقسمييييقء

 ّم٤مًم   نٚمٝم٤م وقمٞمٜمٝم٤م ًمف. اًم

وميي٤مٟمٓمٚمؼ يٛمٌميي، وذم اًمٓمريييؼ ضميي٤مء  اعمييقت، ومرٜم٤مزقمرييف ُم رٙميي٦م اًمرمحيي٦م وُم رٙميي٦م 

اًمٕمذاب، يمؾ  يدقمل سم٠مٟمف ُمـ طم٘مف    يرقمم ٟمزع روطمف، وم٠مرؾمؾ ا   ًميٞمٝمؿ طمٙمياًم،    

ىمٞمًقا ُم٤م سمٞمٜمف سملم ُمٙم٤م  اعمقت.. سمٞمٜمف وسملم يمؾ  ُمـ اًم٘مريرلم، اًم٘مري٦م اًمرل ظميرج ُمٜمٝمي٤م 

ىم٤مصًدا  ًمٞمٝم٤م، وم٘م٤مؾمقا ومقضمدو   ىمرب  مم اًم٘مريي٦م اًمّمي٤مًم   نٚمٝمي٤م سمٛم٘ميدار واًمرل ظمرج 

 ُمٞمؾ اإلٟم٤ًم  ذم ُمِمٞمرف، ومرقًمرف ُم رٙم٦م اًمرمح٦م. 

٤م ىميييد قمييير  ؾمييي٥ٌم ؿمييي٘م٤موة نيييذا  اًمِمييي٤مند ُميييـ نيييذا اويييدي٨م:    ذًميييؽ اًمٕمييي٤ممل طمً٘مييي

اإلٟمًيي٤م ، و ىمداُمييف قمييغم ىمرييؾ ُم٤مريي٦م ٟمٗمييس؛ ونييق ٕٟمييف يميي٤م  يٕمييٞمش ذم ضمييٍق وم٤مؾمييد، ومٝمييذا 
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ذيمر  يد  قمغم    اعمًٚمؿ بي٥م     يٞمط ٟمٗمًيف سمٌٞمئي٦ٍم صي٤مو٦م وسمروم٘مي٤مء  اودي٨م وُم٤م ؾمٌؼ

صييي٤مولم، و   يٌرٕميييد قمييـي روم٘مييي٤مء اًمًيييقء وقمييـي اًمٌٞمئييي٦م اًمٗم٤مؾميييدة طمريييك ٓ يرييي٠مصمر هبييي٤م، ومٝميييذا نيييق 

 .  اًم٥ًٌم ذم اٟم را  سمٕمض اًمٜم٤مس ؾمقاًء يم٤مٟمقا ُمـ اًمدقم٤مة  و ُمـ قم٤مُمرٝمؿ

 (00:13:27(/188) )سلسلة اهلدى والنور

 غري املؤًٖني ايتضدز يًدع٠ٛ َٔ

 ٟميييي٤م  قمر٘مييييد    ]ُمِمييييٙمٚم٦من اًمٕمٍميييي اويييي٤مرض أ  اٟم ييييراط ُمييييـ ٓ يّمييييٚم   اًمِمييييٞم :

ًمٚمييييدقمقة سم٤مًمييييدقمقة، ومل ٟمٙمرييييػ هبييييذا وم٘مٚمٜميييي٤م: ومٝمٜميييي٤مح ...  يْميييي٤ًم، و ٟمييييف ٓ يٕميييير  ُمييييـ 

اإلؾميي م  ٓ اًمٌمييء اًم٘مٚمٞمييؾ و صييٌ ٧م نييذ  اًمٚمٗمٔميي٦م ؾمييقاء يم٤مٟميي٧م ُمرٕمٚم٘ميي٦م سم٤مًمييذيمقر  و 

ٜمييك ىميي٤مرؿ ذم ذنٜمييف شميي٠مصمر هبييذا اعمٕمٜمييك قمييغم سم٤مإلٟميي٤مث ومرٜميي٦م؛ ٕ  اإلٟمًيي٤م   ذا قميي٤مش سمٛمٕم

ُميييده اوٞمييي٤مة طمريييك ًمٞميييذيمرين ذًميييؽ سمٜمٙمرييي٦م يمٜمييي٧م ىمر وييي٤م ذم سمٕميييض يمرييي٥م إدب قميييـ 

 ؿمٕم٥م ...  راد    يٌٕمد إـمٗم٤م  ذم اًمٓمرييؼ ... وم٘مي٤م  نيؿ: اٟمٔميروا  مم نيذا اًم٘مٍمي 

ومٝمٜميي٤مح ... ومييريمض إـمٗميي٤م  ور ه يمذسمييف، ومييريمض نييق ُمٕمٝمييؿ وم٘مٞمييؾ ًمييف: يمٞمييػ شمييريمض 

قمٚمييٞمٝمؿ، ىميي٤م : ًمٕمٚمييف صيي ٞم ! ومٝمييق يمييذًمؽ يرييقنؿ سمٕمييض اًمٜميي٤مس ُمٕمٝمييؿ و ٟميي٧م يمييذسم٧م 

 اًمذيـ يًٛمق   ٟمٗمًٝمؿ سم٤مًمدقم٤مة ومْم ً قمـ اًم يت يًٛملم  ٟمٗمًٝمـ سم٤مًمداقمٞم٤مت.

... صييييييي ٞم     ذم ... يًييييييير ٘مق  نيييييييذا آؾميييييييؿ ومٞمرقرـميييييييق  ويريييييييقرـمـ  يْمييييييي٤ًم 

رْميٚمٞمؾ؟ شميرح سمٕميض إطمٙمي٤مم اًمنميقمٞم٦م اًمويرٙمٚمٛمق  ذم اإلؾمي م سمٖميػم قمٚميؿ، ومٚميامذا 

٤م ٓ  ؾمرٓمٞمع     ٟمٙمر سم٠م  نذا اًمٙمي م  صي ً، ًمٙميـ ُميـ اًميذي يًيرٓمٞمع    ُم ؾ ....  ٟم

هنيؿ اؾميؿ قميغم هميػم ُمًيٛمك،  م اًمٕمي٤ممل  يٓمٌ٘مف..  ن١مٓء اًميدقم٤مة اًميذيـ يّمي     ي٘مي٤م  

اعمرٛمٙمـ  وًٓ ذم قمٚمٛمف وصم٤مٟمٞم٤ًم ذم ديٜميف اًميذي يرسمٓميف سمر٘ميقه رسميف ومي  يراريل ... و ٟميام 

  اعمّمٚم ٦م  ذا ىمدر  ٘مؼ ... ومقوٕم٧م ومٕم ً نق يريد     ٘مؼ ُم٠ًمًم٦م اًمدقمقة، ونذ

ذم ُمٙم٤مهني٤م اعمٜم٤مؾميي٥م وم٠منييؾ اوييدي٨م نييؿ  ومم اًمٜميي٤مس هبيي٤م، وٓ  ىمييق   نييؾ اًمٗم٘مييف سمييؾ 

 نيؾ اوييدي٨م؛ ٕهنيؿ نييؿ ذم او٘مٞم٘ميي٦م  نيؾ اًمٗم٘مييف، و ٟميي٤م ٓ  ؾميرٓمٞمع     شمّمييقر وم٘مٞمٝميي٤ًم 
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همييػم حمييدث و   يمٜميي٧م  ؾمييرٓمٞمع     شمّمييقر حمييدصم٤ًم همييػم وم٘مٞمييف،  ُميي٤م وم٘مٞمييف همييػم حمييدث 

يٙمق  ُمٕميدوُم٤ًم، وم٠منيؾ اويدي٨م نيؿ  دره هبيذ  اًم٘م٤مقميدة وًمٙميـ بي٥م    ومٝمذا يٙم٤مد 

  ٓ  نؾ اًمٕمٚمؿ. فع ذم ُمقوٕمٝم٤م؛ وذًمؽ و٤م ٓ يًرٓمٞمٕمَو قْ شمُ 

ُمـ  سمقاب اإلُم٤مم اًمٌ ٤مري ذم ص ٞم ف سم٤مب ُمٕمٜم٤م     مل يٙمـ ًمٗمٔمف ىمقًمف: سمي٤مب: 

ُم٤م يميؾ طميدي٨م  يدث سميف اًمٕم٤مُمي٦م، صميؿ روه  ي٧م نيذا اًمٌي٤مب طميدي٨م ُمٕمي٤مذ سميـ ضمٌيؾ 

ييي٤م ُمٕميي٤مذ! ىميي٤م : ًمٌٞمييؽ ييي٤م »وم٘ميي٤م :  ¢قمٜمييف اًمييذي ومٞمييف  ٟمييف يميي٤م  رديييػ اًمٜمٌييل ر  ا  

رؾمق  ا ! صم ث ُمرات، صمؿ ىم٤م  قمٚمٞميف اًمًي م:  شميدري ُمي٤م طميؼ ا  قميغم قمٌي٤مد ، وُمي٤م 

طميييؼ اًمٕمٌييي٤مد قميييغم ا ؟ طميييؼ ا  قميييغم قمٌييي٤مد     يٕمٌيييدو  وٓ ينمييييمقا سميييف ؿميييٞمئ٤ًم، وطميييؼ 

 ٓ ا  خمٚمّمي٤ًم ُمييـ ىمٚمٌييف طمييرم ا  اًمٕمٌي٤مد قمييغم ا     ُمييـ ُمي٤مت ُمييٜمٝمؿ يِمييٝمد    ٓ  ًمييف 

ىميي٤م  راوي اوييدي٨م قمييـ ُمٕميي٤مذ: ومييام طمييدث ُمٕميي٤مذ هبييذا اوييدي٨م  ٓ  «سمدٟمييف قمييغم اًمٜميي٤مر

قمٜمد اًمقوم٤مة شم٠مصماًم، ومٝمذا اعمراد ُمّمٚم ٦م اًمدقمقة ًمٙمـ  يـ ُم ؾ ُمٕم٤مذ ذم اًمٕمٚميؿ واًمٗمٝميؿ 

واًمّميي ح واًمر٘مييقه؟! وضمييره قمييغم نييذا اًمًييٛمع همييػم ُمٕميي٤مذ  يْميي٤ًم ومٝمٜميي٤مح ذم صيي ٞم  

ًميقٓ ريي٦م ذم يمري٤مب » نريرة ر  ا  قمٜمف  ٟمف عم٤م طميشمف اًمقومي٤مة ىمي٤م : ُمًٚمؿ قمـ  ن

ـَ اًْمٌَٞم ٜمَييي٤مِت ﴿ا  ُمييي٤م طميييدصمرٙمؿ صميييؿ شمييي  ىمقًميييف شمٕمييي٤ممم: 
٤م َ ٟمَزًْمٜمَييي٤م ُِمييي قَ  َُمييي ـَ َيْٙمُرُٛمييي ِذي ييي  ِ   اًم 

ي٘مييق : ُمييـ ُميي٤مت ونييق  ¢ مم رظميير أييي٦م ؾمييٛمٕم٧م رؾمييق  ا   [599]البقددرة ﴾َواْنُييَده

 .« دظمؾ الٜم٦ميِمٝمد    ٓ  ًمف  ٓ ا 

يمييذًمؽ روه ُمًيييٚمؿ ٟم ييق نيييذا اوييدي٨م ونيييذا اعمٕمٜمييك اعمقىميييق  قمييـ قمٌييي٤مدة سميييـ 

اًمّميي٤مُم٧م، ومٛمييـ نٜميي٤م يٜمٌٖمييل قمييغم اًمداقمٞميي٦م طم٘ميي٤ًم    يراقمييل ُمقىمييػ اًمٜميي٤مس و   ي طمييظ 

 ٟمييف ًمييٞمس يمييؾ طمٙمييؿ ويمييؾ طمييدي٨م يييروه وم٘مييد ي٘مٕمييق  ذم ُمِمييٙمٚم٦م مل يدٟمييد  اوييدي٨م 

ٝميي٤م وم ٞمٜمئييٍذ  ُميي٤م     ييدث طمقنيي٤م و ٟمييام  راد  صمٌيي٤مت قم٘مٞمييدة صيي ٞم ٦م وميي٢مذا  ؾميي٤مء ومٝمٛم

 اًمٜم٤مس هبذا اودي٨م ُمع ... اًمرٗمّمٞمؾ و ُم٤م    يٍم  اًمٜمٔمر قمـ اًمر دي٨م سمف.

 نذا ُم٤م نق قمٜمدي ذم اًمٔم٤منر ضمقاسم٤ًم قمـ ذاح اًم١ًما .

 (14b/00:16:31)رحلة النور 
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 ضابط املتضدز يًٛعظ ٚايتعًِٝ
 ... ُم٤م نق اًمْم٤مسمط اعمرّمدر ًمٚمققمظ واًمرٕمٚمٞمؿ؟ اًمنموط يٕمٜمل.. ُمداظمٚم٦م:

ٓ ؿمؽ  ٟمف يٜمٌٖميل    يٙميق  قم٤معمًي٤م قميغم إىميؾ سميام يٕميظ ومٞميف اًمٜمي٤مس، و ٓ  اًمِمٞم :

يٙمق  طم٤ميمٞم٤ًم؛ ٕٟمٜم٤م ٟمٕمر  سمٕمض اًمققم٤مظ ونؿ شم٠مصمػم ـمٞمي٥م ذم الامنيػم وًمٙميٜمٝمؿ ٓ 

قمٚمؿ قمٜمدنؿ، ومي٢مذا ظمرضميقا قميـ اعمقويقع اًميذي اقمري٤مدوا قميغم  ًم٘م٤مريف ... سم٠مؿميٞم٤مء هميػم 

 ص ٞم ٦م، وومٝمٛمٝم٤م اًمٜم٤مس قمٜمف  هن٤م ُمـ اًمنميٕم٦م.

 .(00:52:04( /3أهل احلدوث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 حيدثٛا بأسادٜح  ع٢ً ايدعا٠ أالَّ

 ايرتغٝب ٚايرتٖٝب إال َع بٝإ املساد َٓٗا

 ٕن نريرة: ¢ىم٤م  رؾمق  ا  

 نييذا اويي٤مرط يِمييٝمُد    ٓ  ًمييف  ٓ ا  
ِ
ـ ًمِ٘مٞميي٧َم ُمييـ وراء )اذنيي٥م سمييٜمٕمكم  نيي٤مشَملم؛ ومَٛميي

 ٌَ ٌُف؛ وَم  .نم   سم٤ملٜم٦ِّم(.  ظمرضمف ُمًٚمؿُُمًرَٞمِ٘مٜم٤ًم هب٤م ىمٚم

وذم اودي٨م شمقضمٞمف ؾمديد ًمٚمدقم٤مة    ٓ  دصمقا سم٠مطم٤مدي٨م اًمؽمهمٞم٥م  ىم٤م  اإلُم٤مم:

واًمؽمنٞمييي٥م،  ٓ ُميييع سمٞمييي٤م  اعميييراد ُمٜمٝمييي٤م سم٤مًمرٗمّميييٞمؾ؛ ظمِميييٞم٦م    يًييي٤مء ومٝمٛمٝمييي٤م، ومٞمرٙمٚميييقا، 

   اًمِمٝم٤مدة   سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م ب٥م    شمٗمٝميؿ ضمٞميدًا، سم ٞمي٨م اٜميع ىم٤مرٚمٝمي٤م ُميـ  ومٞمٌلم ُم  ً:

 همػم ا  سم٠مي ٟمقع ُمـ  ٟمقاع اًمٕم٤ٌمدات اعمٕمرووم٦م. قم٤ٌمدة

ييي و   ُميييـ ؿميييٝمد هبييي٤م وىمَ   سم٤مًم٘مٞمييي٤مم سميييٌٕمض إطمٙمييي٤مم اًمنميييقمٞم٦م،  و ارشمٙمييي٥م سمٕميييض ٍم 

 اعمٕم٤ميس؛ ومذًمؽ ٓ يٕمٜمل  ٟمف ٓ يًر ؼ    يٕمذب قمٚمٞمٝم٤م؛  ٓ    يٖمٗمر ا  ًمف. 

 .(7/3/1709"الصحيحة" )
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 نٝف١ٝ إْهاز املٓهسات

  «ُمييييـ ر ه ُمييييٜمٙمؿ ُمٜمٙمييييرًا ومٚمٞمٖمييييػم  سمٞمييييد ..»: ¢ومْمييييٞمٚم٦م اًمِمييييٞم ! ىمقًمييييف  اًمًيييي١ما :

 اودي٨م، ىم٤م  سمٕمْمٝمؿ: اًمرٖمٞمػم سم٤مًمٞمد ًمقزم إُمر  و عمـ ًمف ؾمٚمٓم٦م.

 وىم٤م  رظمر: واًمرٖمٞمػم سم٤مًم٘مق  ًمٚمٕم٤ممل، واًمرٖمٞمػم سم٤مًم٘مٚم٥م ًمٕم٤مُم٦م اًمٜم٤مس. 

 .وىم٤م  رظمر: سمؾ يمؾ ُمرطمٚم٦م ُمـ نذ  اعمراطمؾ اًم  ث يِمؽمح ومٞمٝم٤م اًمقزم واًمٕم٤ممل واًمٕم٤مُم٦م

  ذًمؽ؟ومام ىمق  اًمِمٞم  ذم

ٓ ؿمييييييؽ    اًم٘مييييييق  إو  قم٤مـمييييييؾ سم٤مـمييييييؾ، واًم٘مييييييق  اًمّميييييي ٞم     نييييييذا  اًمِمييييييٞم :

اوييييدي٨م يٕمييييؿ يمييييؾ اعمًييييٚمٛملم ٓ ومييييرن سمييييلم طميييي٤ميمؿ وحمٙمييييقم وسمييييلم قميييي٤ممل وُمييييرٕمٚمؿ 

  وًٓ ضم٤مء سمٚمٗمظ )ُمـ( ونل ُمـ صٞمغ اًمِمٛمق . ¢وضم٤منؾ؛ ٕ  اًمٜمٌل 

 وُمٜمٙمؿ  يْم٤ًم ُمـ صٞمغ اًمِمٛمق ،  ي:  ٟمرؿ ُمٕمنم اعمًٚمٛملم. «ُمـ ر ه ُمٜمٙمؿ»

ىمًؿ ن١مٓء اعم ٤مـمٌلم سم٤مخلٓم٤مب اًمٕم٤مم اًمِم٤مُمؾ لٛمٞمع اعمًيٚمٛملم، وم٘مًيٛمٝمؿ صمؿ 

 مم صم صم٦م ُمراشم٥م، ُمـ يم٤م  يًرٓمٞمع  ٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر سمٞمد ، ومٝمذا نيق اًمقاضمي٥م، وٓ وميرن 

ذم ذًميييؽ سميييلم طمييي٤ميمؿ وحمٙميييقم، وُميييـ يمييي٤م  ٓ يًيييرٓمٞمع يٜميييز  درضمييي٦م، ومٞمٜمٙمييير اعمٜمٙمييير 

 سمٚم٤ًمٟمف، وُمـ يم٤م  ٓ يًرٓمٞمع ومٌ٘مٚمٌف، وذًمؽ  وٕمػ اإليام .

واو٘مٞم٘م٦م    قمجٌل ٓ يٙم٤مد يٜمرٝمل ُمـ  ٟمي٤مس يًيرٖمٗمٚمق  اًمٜمي٤مس ويق يقهنؿ سمي٠م  

 نذا اودي٨م خي٤مـم٥م صم ث ـمٌ٘م٤مت: اوٙم٤مم واًمٕمٚمامء وقم٤مُم٦م اًمٜم٤مس.

ونييؿ يٕمٚمٛمييق  ي٘مٞمٜميي٤ًم    نٜميي٤مح  ُمييقر شم٘مييع ذم دار  طمييد اًمٜميي٤مس ونييق ًمييٞمس سم٤مويي٤ميمؿ، 

  سمٞمد  ومٌٚم٤ًمٟمف، ومام وٓ نق سم٤مًمٕم٤ممل، ويره ُمٜمٙمرًا ومٞمٖمػم  سمٞمد ، و   مل يًرٓمع    يٖمػم
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 وم٤مردة نذا اًمر٘مًٞمؿ اًمٕم٤مـمؾ اًم٤ٌمـمؾ واًمقاىمع يٙمذسمف ُمـ يمؾ اعمًٚمٛملم؟!

ًمٙميييٜمٝمؿ نيييؿ ذم اًمقاىميييع يٚمجييي٠مو   مم ُم يييؾ نيييذا اًمر٘مًيييٞمؿ ُميييـ سمييي٤مب ُمٕم٤ملييي٦م ُمٜمٙمييير 

 سمٛمٜمٙمر رظمر، يٕمٜمل: قمغم ُمذن٥م  ن ٟمقاس: وداوين سم٤مًمرل يم٤مٟم٧م نل اًمداء.

يم يػمًا ُميـ قم٤مُمي٦م اًمٜمي٤مس شم٠مظميذنؿ ُم٤م نيق اعمٜمٙمير اًميذي يرييدو     يٕمي٤ملق  سميف،    

اًمٕمزة اإلؾم ُمٞم٦م واًمٖمػمة اإلؾم ُمٞم٦م طمٞمٜمام يرو  ُمٜمٙمرًا ومٞمٖمػموٟمف سمٞمدنؿ، ونؿ ًمٞمًقا 

طمٙم٤مُميي٤ًم؛ ومٞمؽمشميي٥م ُمييـ وراء نييذا اًمرٖمٞمييػم ُمٜمٙميير  يمييؼم، ونييذا سميي  ؿمييؽ ٓ بييقز، ًمٙمييـ 

قمدم ضمقاز  ًمٞمس ٕ  ن١مٓء اًمذيـ همػموا اعمٜمٙمر نؿ ًمٞمًقا طمٙم٤مُمي٤ًم، و ٟميام ٕ  نيذا 

يمؿ ٤مػم يؽمشميي٥م ُمٜمييف ُمٗمًييدة  يمييؼم ُمييـ اعمّمييٚم ٦م،  ي: ًمييق    اعمٖمييػم يميي٤م  نييق اويياًمرٖمٞميي

ٟمٗمًيييف، ور ه  ٟميييف يؽمشمييي٥م ُميييـ وراء شمٖمٞميييػم  نيييذا اعمٜمٙمييير ُمٜمٙمييير  يميييؼم، عمَييي٤َم ضمييي٤مز ًميييف    

ُميـ ر ه ُميٜمٙمؿ »يٖمػم ، ونق اوي٤ميمؿ، ونيق اًميذي زقمٛميقا  ٟميف خم٤مـمي٥م وم٘ميط، سم٘مقًميف: 

 .«ُمٜمٙمرًا ومٚمٞمٖمػم  سمٞمد 

ؾمق  قمٚمٞمف اًمً م دظمؾ ضمق  اًمٙمٕم٦ٌم وصغم ريمٕمرلم واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ عم٤م اًمر

صمييؿ ظمييرج وميي٠مرادت اًمًييٞمدة قم٤مرِميي٦م    دمٝمييد ٟمٗمًييٝم٤م و    -يمييام ضميي٤مء ذم اًمّميي ٞم لم–

شمرٙمٌيييييد ُمِمييييي٘م٦م اًمّميييييٕمقد  مم ضميييييق  اًمٙمٕمٌييييي٦م؛ ٕ  اًمٌييييي٤مب يميييييام نيييييق أ  يمييييي٤م  قم٤مًمٞمييييي٤ًم 

وُمرشمٗمٕميي٤ًم، وم٘ميي٤م  قمٚمٞمييف اًمًيي م نيي٤م: صييؾ ذم اوجيير؛ وم٢مٟمييف ُمييـ اًمٙمٕمٌيي٦م  و ُمييـ اًمٌٞميي٧م، 

ُميييؽ عمييي٤م سمٜميييقا اًمٙمٕمٌييي٦م ىمٍميييت هبيييؿ اًمٜمٗم٘مييي٦م، وًميييقٓ    ىمقُميييؽ طميييدي قا قمٝميييد و   ىمق

سم٤مًمنمييح نييدُم٧م اًمٙمٕمٌيي٦م، وًمٌٜمٞمرٝميي٤م قمييغم  ؾميي٤مس  سمييرانٞمؿ قمٚمٞمييف اًمًيي م،  ي:  دظمٚميي٧م 

اوجييير ذم اًمٙمٕمٌييي٦م، ولٕمٚمييي٧م نييي٤م سمييي٤مسملم ُميييع إرض، سمييي٤مب ييييدظمٚمق  ُمٜميييف، وسميييي٤مب 

 خيرضمق  ُمٜمف.

، ¢رض نيييق رؾميييق  ا  ومييي٢مذًا: نيييذا نيييق اوييي٤ميمؿ إقميييغم سمٕميييد ا  قميييغم وضميييف إ

، عم٤مذا؟ َ  ور ه اعمٜمٙمر،  ي: ٟمّمػ اًمٙمٕم٦ٌم  و رسمٕمٝم٤م ظم٤مرج اًمٙمٕم٦ٌم، ومام هَمػم 

  مم رظمر .  «ًمقٓ    ىمقُمؽ طمدي ق قمٝمد سم٤مًمنمح..» اًم٥ًٌم: لم  سمَ 

ييي ٗمَ وميييق  اًمٙمٚميييؿ ُميييـ سمٕميييد ُمقاويييٕمف ويُ ر   ذًا: نييي١مٓء اًميييذيـ ُ َ  و  اويييدي٨م سمٖميييػم ن 
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اعميراد سميف اوٙمي٤مم، نيؿ  وًٓ خيي٤مًمٗمق  ُمي٤م  «ُميـ ر ه ُميٜمٙمؿ ُمٜمٙميراً »دًٓمرف، ومٞم٘مقًمق : 

ذيمرٟم٤م  رٟمٗم٤ًم،    يم ػمًا ُمـ إطمٙم٤مم ؾمٞمٖمػمن٤م ُمـ ًمٞمس طم٤ميماًم، ونذا  ُمر جمٛميع قمٚمٞميف 

 سملم اعمًٚمٛملم يمام رضسمٜم٤م ُم  ً رب اًمٌٞم٧م، وقمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ.

 يـ قميغم اإلؾمي م    يٌي٤مرشوا شمٖمٞميػمىم٤مًمقا نذا اًمر٠موييؾ عمٜميع ني١مٓء اًمٜمي٤مس اًمٖمٞميقر

سم٠ميداؿ، ومٙم٤م  قمٚمٞمٝمؿ    ي٘مقًميقا: شمٖمٞميػم اعمٜمٙمير ًميٞمس ُمٜمٙميرًا؛ ٕهنيؿ ًمٞمًيقا طمٙم٤مُمي٤ًم؛ اعمٜمٙمر 

و ٟمام ٕهنؿ يٖمػمو  اعمٜمٙمر سمقؾمٞمٚم٦م يؽمشم٥م ُمـي ورارٝمي٤م ُمٗمًيدة  يميؼم ُمـي اعمّميٚم ٦م، ًمٙميٜمٝمؿ 

 رادوا ذم او٘مٞم٘ميي٦م    يٜمقـمييقا اإلصيي ح، وًمييق ؿمييئ٧م اإلومًيي٤مد سمٞمييد اوٙميي٤مم،    ي٘مقًمييقا سميي٠م  

ونييذا اإلصيي ح ٓ يٙمييق   ٓ ُميـي اوٙميي٤مم، ونييؿ يٕمٚمٛمييق      شمٖمٞمييػم اعمٜمٙميير نييذا  صيي ح،

 .طمٙم٤مم اًمزُم٤م  اًمٞمقم ُمع إؾمػ اًمِمديد ٓ  ٙمٛمق  سمام  ٟمز  ا 

وميي٢مذًا: نييؿ هبييذا اًمر٠مويييؾ يريييدو     يٕمٓمٚمييقا إطمٙميي٤مم اًمنمييقمٞم٦م، وُميي٤مذا قمٚمييٞمٝمؿ ًمييق 

 ضمروا اودي٨م يمام نق ُمٗمٝمقم ًمده يمؾ قمرن: )ُمـ( ُمـ صٞمغ اًمِمٛمق . )ُمـ ر ه 

 ـ صٞمغ اًمِمٛمق .ُمٜمٙمؿ( ُم

ٓ ُيَٙمٚم يُػ ﴿واؾمرٓم٤مع    يٖمػم سم٤مًمٞمد سمدو  ُمٗمًدة  يمؼم، ومٚمٞمٗمٕمؾ، وم٢مذا مل يًيرٓمع: 

َٕمَٝم٤م ٓ  ُوؾْمييييي ٤م  ِ ييييي ًً ، يٜميييييز  ًمٚمٛمرشمٌييييي٦م اًم ٤مٟمٞمييييي٦م، و   مل يًيييييرٓمع طمريييييك [:68]البقدددددرة ﴾ا  ُ َٟمْٗم

 سم٤مًمٙم م، وم٤معمرشم٦ٌم اًم ٤مًم ٦م.

واًمٕمٛمقم، ًمٙميٜمٝمؿ ُم٤مذا قمٚمٞمٝمؿ ًمقُم٤م  ضمروا اودي٨م قمغم نذا اإلـم ن واًمِمٛمق  

ي٘مقًميييييق  ًمٚمٜمييييي٤مس والٛمٝميييييقر    ُميييييـ يمييييي٤م  ُميييييٜمٙمؿ رُميييييرًا سمييييي٤معمٕمرو ، ومٚميييييٞمٙمـ  ُمييييير  

سمي٤معمٕمرو ، ُميش يي٠ميت سمٛمٜمٙمير ذم ؾمييٌٞمؾ إُمير سمي٤معمٕمرو ، ويٙميق  طمٞمٜمئيذ اعمٗمًييدة 

  يمؼم ُمـ اعمّمٚم ٦م اًمرل يم٤م  يرضمقن٤م سم٤مُٕمر سم٤معمٕمرو .

ٕمٛميقم اويدي٨م ومٝمذا نق ضمقاب نذا اًم١ًما ، وىمد وو     اًمر ي اًم ي٤مين اًميذي ي٘ميق  سم

وؿمٛمقًمف نق اًمر ي اًمراضم ، و   اًمر ي إو  سم٤مـمؾ وًمٙمـ اًمر ي اًم ي٤مين اًميذي نيق اًميراضم  

 .ي٘مٞمد سمٛم طمٔم٦م اوٙمٛم٦م ذم شمٜمٗمٞمذ إُمر سم٤معمٕمرو  واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر

 ( 00:  30:  11/ 245) اهلدى والنور/ 
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 أضًٛب إْهاز املٓهس

  ٞماًي -اعمٜمٙمير  ي:–ذم ـمقا  اًمٕمٛمرة طمّمؾ هنل قميـ ُمٜمٙمير، ونيق  اًم١ًما :

وشم٘مٌٞمييؾ اعم٘ميي٤مم، وًمٙمييـ نييذا اًمٜمٝمييل يميي٤م  سمِمييدة ورومييع صييقشمف وومٞمييف رضب، ومٝمييؾ يٕمرييؼم 

طم٩م نذا طمج٤ًم ُمؼمورًا، ُمع اًمٕمٚمؿ    اًم٤ًمرؾ شم٤مب  مم ا ، ويٜمرٔمر القاب سمِمٖمػ؟ 

 طمّمؾ رضب ذم اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، شمٓمقر إُمر طمرك طمّمؾ رضب.

 ًمٙمـ اًمذي رضب نق او٤مج  و نق اعميوب؟ القاب:

 يٕمٜمل نؿ آصمٜملم ذم  صمٜم٤مء اًمٓمقا . داظمٚم٦م:ُم

 طم٤مضملم يٕمٜمل؟ اًمِمٞم :

ٟمٕمؿ. ذم  صمٜم٤مء اًمٓمقا  سم٤مًمٕمٛمرة وم٠مٟمٙمر واطمد قمغم أظمير، ومٚميؿ يًيرج٥م  ُمداظمٚم٦م:

 وميسمف.

وَميي  ﴿ـمٌٕميي٤ًم نييذا ٓ يرامؿمييك  سمييدًا ُمييع ىمقًمييف قمٚمٞمييف اًمًيي م، سمييؾ ُمييع أييي٦م:  الييقاب:

َداَ  ذِم اْوَييي٩م  
قَن َوٓ ضِمييي ييي ًُ ؛ ٕ   وًٓ إُمييير سمييي٤معمٕمرو  [597البقدددرة ]﴾َروَمييي٨َم َوٓ وُم

واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ٓ يٜمٌٖمل    يٙمق  سم٘مًقة  و سمِمدة، وسم ٤مص٦م ُمع     يم ر اًمٜمي٤مس 

يٕمٚمٛمييق ، ومٝميي١مٓء يٜمٌٖمييل    ٟمٕمرييؼمنؿ ُمييرى، و هنييؿ سم ٤مضميي٦م  مم ُمٕم٤مليي٦م سمرومييؼ وطمٜميي٤م   ٓ

ذم اعمًجد ورمح٦م، وًمٞمس سم٤مًم٘مًقة واًمِمدة، نذا يمٛمٌد  قم٤مم، ومام سم٤مًمٜم٤م وذم او٩م  وًٓ، و

 .اورام صم٤مٟمٞم٤ًم، ٓ ؿمؽ    ومٕمٚمف نذا ًمٞمس ُمـ او٩م اعمؼمور ذم يشء. ٟمٕمؿ

 ( 00: 33: 05/ 386) اهلدى والنور /
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 تػٝري املٓهس بايكًب

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمرٖمٞمػم اعمٜمٙمر ًمرٖمٞمػم اعمٜمٙمر سم٤مًم٘مٚم٥م، يمٞمػ ي٤ًمنؿ شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر  اعمٚم٘مل:

 ذم اًم٘مٚم٥م.

 يمٞمػ ي٤ًمنؿ  يش؟ اًمِمٞم :

  ٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر ذم اًم٘مٚم٥م ذم شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر؟يمٞمػ ي٤ًمنؿ  اعمٚم٘مل:

 يمٞمػ ي٤ًمنؿ؟ اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ، نق يٕمرؼم ُمـ ُمراشم٥م شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر. اعمٚم٘مل:

 ٟمٕمؿ نق اعمرشم٦ٌم إظمػمة. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ، ومٙمٞمػ نذا يٕمٜمل يٙمق  ًمف  صمر ذم شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر، ونق ذم اًم٘مٚم٥م. اعمٚم٘مل:

 مم اعميقت، ُميقت  ٟم٤م ذيمرت رٟمٗمي٤ًم    اإلٟمًي٤م  ذم سمٕميض إطمٞمي٤م  يّميؾ   اًمِمٞم :

ؿمييٕمقر  سميي٠م  نييذا ُمٜمٙميير، وميي٢مذا ُميي٤مت نييذا اًمِمييٕمقر ُميي٤م  ٟمٙميير اعمٜمٙميير سم٘مٚمٌييف، و ذا  ٟمٙميير  

سم٘مٚمٌيييف طمٞميييل ىمٚمٌيييف فميييؾ طمٞمييي٤ًم، يٕمٜميييل أ   ٟمييي٤م  ذيميييرح سمييي٠مُمر واىميييع ُميييع إؾميييػ اًمِميييديد، 

ن١مٓء اًمٜم٤مس اًمذيـ يٛمرو  سميٌٕمض اًمِميقارع وميػمو  صيقرًا ظمٚمٞمٕمي٦م ضميدًا، وىميد شمٙميق  

، ؾمٞمٜمامي٤مت ُم  ً، نيؾ  ٟمي٧م شمِميٕمر -قمز وضمؾ-ا   نذ  اًمّمقرة  ُم٤مم سمٞم٧م ُمـ سمٞمقت

ُمٕمل  ٟميف يم يػم ُميـ اًمٜمي٤مس اًميذيـ يٛميرو  وييرو  نيذ  إؿميٞم٤مء ٓ يِميٕمرو  سم٢مٟمٙمي٤مر ني٤م 

ذم ٟم٤مس رظمريـ طمٞمٜمام  - يْم٤مً - ـم ىم٤ًم ذم ىمٚمقهبؿ  م ٓ، ـمٞم٥م، وسم٤مًمٕمٙمس  ٓ شمٔمـ 

 -قميييز وضميييؾ-ييييرو  نيييذ  اًمّميييقر اخلٚمٞمٕمييي٦م ُمييي  ً وسم ٤مصييي٦م  ُمييي٤مم سمٞمييي٧م ُميييـ سمٞميييقت ا  

ي٘مقًمييق  قمييغم إىمييؾ سمٚمًيي٤م  اويي٤م : اًمٚمٝمييؿ    نييذا ُمٜمٙميير ٓ ٟمييرى سمييف،  ٓ دمييد نييذا 
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 خيرٚمػ قمـ ذاح.

 ٟمٕمؿ. اعمٚم٘مل:

 ... نق ٟمٗمًف.ُمداظمٚم٦م:

 ٓ نق نٝمٝمف ...القاب. اًمِمٞم :

 ...  ظمقٟم٤م ي٠ًم  يٕمٜمل، ُم٤مذا يره، ... ُم٤م يرا . ُمداظمٚم٦م:

ٙمير سم٘مٚمٌيف،  ُمي٤م إو  نٝمف، ـمٞم٥م، نق نذا، نٝمف؛ وم٢مذًا نذا اًم ٤مين همػم اعمٜم اًمِمٞم :

ومام همػم، ومٝمذا نق اًمذي ذم ظمٓمر اخلروج ُمـ اعمٚم٦م، نذا اًمذي ٓ يٜمٙمر اعمٜمٙمر وًمق 

سم٘مٚمٌف، و رسمام خيٓمر ذم سم٤مزم أ  يشء نيق ضميقاب ُمي٤م،  دن قميام ؾمي٠مًم٧م قمٜميف، شمٖمٞميػم 

اعمٜمٙميير سم٤مًمٜمًيي٦ٌم  ًمٞمييؽ وم٘مييط، شمٖمٞمييػم اعمٜمٙميير سم٤مًمٜمًيي٦ٌم  ًمٞمييؽ طمٞمييٜمام ر ييي٧م نييذا اعمٜمٙميير 

ا  ٟمٙم٤مر ص٤مًم  سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمؽ،  ُمي٤م سم٤مًمٜمًي٦ٌم ًمٚميذي مل يِميٕمر ؿميٕمقرح و ٟمٙمرشمف سم٘مٚمٌؽ ومٝمذ

وٓ  طميس سم٢مطم٤ًمؾمييؽ وميي  ؿمييؽ نٜمي٤م ٓ يقضمييد  ٟمٙميي٤مر ًمٚمٛمٜمٙميير، ًمٕمٚميف نييذا  وويي  ًمييؽ 

و٤م ذيمرشمف رٟمٗم٤ًم، و   يم٤م  اعم ٤م   و اعم ي٤مًملم اًمًي٤مسم٘ملم او٘مٞم٘مي٦م نيق اعم٘مّميقد سم٢مٟمٙمي٤مر 

اعمٕميرو  ٓ يٛمٞميز اعمٜمٙمر،    ٓ يٛمقت ىمٚم٥م اعمًٚمؿ، ومٞمٛمر قميغم اعمٜمٙمير يٛمير قميغم 

سميييلم ُمٜمٙمييير وسميييلم ُمٕميييرو ، نيييذا نيييق اإلٟمٙمييي٤مر اعم٘مّميييقد سم٤مًم٘مٚمييي٥م،  ٓ  ذا يمييي٤م  قمٜميييدح 

 .-   ؿم٤مء ا -يشء رظمر ومٜمًٛمٕمف 

 .- يْم٤مً -و   يم٤م  يٚمزم انجر واًمٌٖمض  اعمٚم٘مل:

 يمٞمػ؟ اًمِمٞم :

 نؾ ُمـ ًمقزام  ٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر سم٤مًم٘مٚم٥م انجر واًمٌٖمض. اعمٚم٘مل:

ذا ُمٜمٙمير ٓ ٟميرى سميف. يٕمٜميل إُمير يميام ي٘ميرر نق نيذا، ـمٌٕمي٤ًم، اًمٚمٝميؿ    ني اًمِمٞم :

 ٟمييف نٜميي٤مح ًمٚم٘مٚميي٥م قمٛمييؾ، يٕمٜمييل اعمًيير٘مر ذم  -رمحييف ا -ؿمييٞم  اإلؾميي م اسمييـ شمٞمٛمٞميي٦م 

 ومٝميي٤مم يم ييػم ُمييـ اًمٜميي٤مس  ٟمييف اًمٕمٛمييؾ نييق قمٛمييؾ الييقارح وم٘مييط  ي الييقارح اًمٔميي٤منرة، 

ًمييييف قمٛمييييؾ، وًمييييذًمؽ وميييي٤مإليام  ُم٘ميييير   - يْميييي٤مً -ًمٙمييييـ او٘مٞم٘ميييي٦م    او٘مٞم٘ميييي٦م    اًم٘مٚميييي٥م 
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ا اإليييييام  ذم اًم٘مٚميييي٥م يزيييييد ويييييٜم٘مص،  ذا ذم نٜميييي٤مح طمريميييي٦م شمِمييييٌف ا٤مُميييي٤ًم اًم٘مٚميييي٥م، نييييذ

اوريم٦م اعم٤مدي٦م ذم اًم٘مٚم٥م، ًمق ؾمٙم٧م اًم٘مٚم٥م ُم٤مت ص٤مطمٌف، يمذًمؽ ا٤مُم٤ًم ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م 

اعمٕمٜمقييي٦م اإليامٟمٞميي٦م، نييذا اًم٘مٚميي٥م ومٞمييف قمٛمييؾ وومٞمييف طمريميي٦م ُمًييرٛمرة  ُميي٤م ظمييػمًا و ُميي٤م رشًا، 

 - يْمي٤مً -  ذم ىمٚمٌيف، وم٤مًم٘مٚمي٥م ومٙمٚمام ومٕمؾ اعمًٚمؿ قمٛم ً صي٤مو٤ًم يمٚميام ٟميام نيذا اإلييام

، - يْمي٤مً -قمامًمف نق اإلٟمٙمي٤مر هبيذا اًم٘مٚمي٥م، نيذا ي٘ميقي اإلييام   ًمف قمٛمؾ، ومٛمـ اٚم٦م 

، ًمٙميـ: طمٜم٤مٟمٞميؽ سمٕميض اًمِميٝمر  نيق  « وٕمػ اإليام »: -قمٚمٞمف اًمً م-وًمٙمٜمف ىم٤م  

 ُمـ سمٕمض.

وًمٕمؾ ؿمٞم ٜم٤م ُم٤م يٙمق  ُمـ قم ُم٤مت اًم٤ًمقم٦م ذم رظمر اًمزُمـ رسمام يْميٗمل  ُمداظمٚم٦م:

 ٞم ٤ًم نذ  اعم٠ًمًم٦م.ووقطم٤ًم  و شمقو

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

    اًمرضمؾ يٛمر سم٤مًمرضمؾ ونق يزين قمغم ىم٤مرقم٦م اًمٓمريؼ. ُمداظمٚم٦م:

 ا   يمؼم. اًمِمٞم :

 ومٞم٘مق : ًمق شمقاري٧م، واري٧م ٟمٗمًؽ. ُمداظمٚم٦م:

  ي وا . اًمِمٞم :

  ي ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ظمييػمنؿ، ا   «ظمييػمنؿ ُمييـ ي٘مييق : ًمييق شمقارييي٧م»يٕمٜمييل نييذا ذم اوييدي٨م:  اًمِمييٞم :

  يمؼم. ٟمٕمؿ.

 ( 00: 38: 54/ 672اهلدى والنور / )



 أخالق الداعية وأولياته ------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباىي يف امليهج

778 

 

 ايدع٠ٛ ٚايتػٝري بايك٠ٛ

ؿميي٘مرة:    اوٛمييد   ٟم ٛمييد  وٟمًييرٕمٞمٜمف وٟمًييرٖمٗمر  وٟمٕمييقذ سميي٤م  ُمييـ رشور  ٟمٗمًييٜم٤م 

وُمـ ؾمٞمئ٤مت  قمامًمٜم٤م، ُمـ اد ا  وم  ُمْمؾ   وُمـ يْمٚمؾ وم  ن٤مدي ًمف، و ؿمٝمد    

 رؾمقًمف.ٓ  ًمف  ٓ ا  وطمد  ٓ رشيؽ ًمف، و ؿمٝمد    حمٛمدًا قمٌد  و

  ُم٤م سمٕمد.

، ورش إُمييقر ¢وميي٢م   صييدن اوييدي٨م يمريي٤مب ا ، وظمييػم انييده نييده حمٛمييد 

 حمدصم٤مو٤م، ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م و ًم٦م، ويمؾ و ًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

ذم نيييذا اعمجٚميييس اعمٌييي٤مرح طمٞمييي٨م ٟمٚمر٘ميييل ؿميييٞم ٜم٤م و ؾمييير٤مذٟم٤م اًمِميييٞم  حمٛميييد ٟمييي٤مرص 

ٛمٞميي٦م اًمرييل يرٌييق  ومٞمٝميي٤م اًمييديـ إًمٌيي٤مين اًمييذي قمقدٟميي٤م قمييغم يم ييػم ُمييـ نييذ  اعمجيي٤مًمس اًمٕمٚم

قمٚميييؿ اًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م ومٞمٝمييي٤م ُمٌيييق  صيييدن ورهمٌييي٦م ذم اًمٕمٛميييؾ  ًمٞميييف، وًمٓم٤معمييي٤م اؿمييير٤مىم٧م 

ٟمٗمقؾمٜم٤م  مم يم ػم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمرل شمدور ذم واىمٕمٜم٤م اوٞم٤ميت، وٟمر٠مُمٚمٝم٤م ومٞمام ُم٣م ذم 

هم٤مسمر اًم٘مرو  شمًٕمك سمدسمٞمٌٝم٤م طم٤مصم٦م ٟمٗمًٝم٤م    شمّمؾ نذا او٤مرض اًمذي ٟمٕمٞمِمف هب٤م قميغم 

د ووي  ، وشمي١مز إطميداث ذم طم٤مرضٟمي٤م  مم    اٌمي سم٠مرضميؾ ُم٤م يمي٤م  ومٞمٝمي٤م ُميـ ومًي٤م

ىمقييييي٦م  مم اعمًيييير٘مٌؾ ًمٕمٚمٝميييي٤م دمييييد  يْميييي٤ًم  ٟميييي٤مس  رْمييييٜمقهن٤م يمييييام اطمرْمييييٜمٝم٤م ذم نييييذا 

 او٤مرض  ٟم٤مس يم ػمو ، ويمام يم٤م  ن٤م ذم اعم٤م   ٟمّم٤مر يم ػمو . 

 ىميييق  ـم٤معمييي٤م شم٤مىمييي٧م ٟمٗمقؾميييٜم٤م  مم قميييرض ُم يييؾ نيييذ  اًم٘مْمييي٤مي٤م اًمريييل وٓ ٟم٘ميييق  ذًميييؽ 

ٗمٔميف ا  وضمييزا  قميـ اإلؾمي م واعمًيٚمٛملم ظمييػمًا، سميؾ نيل او٘مٞم٘ميي٦م جم٤مُمٚمي٦م ًمِميٞم ٜم٤م طم

اًمرييل ٓ ُمرييي٦م ومٞمٝميي٤م، وم٢مٟمييف وطمييد  اًمييذي يًييرٓمٞمع    بٞميي٥م قمييغم نييذ  اوييقادث اًمرييل 

 م سمِميي١مو  اًمؽمسمٞميي٦م  ٦مشم٘مييع ذم طم٤مرضٟميي٤م ؾمييقاء ُميي٤م يميي٤م  ُمٜمٝميي٤م ُمرٕمٚم٘ميي٤ًم سم٤مًمِميي١مو  آىمرّميي٤مدي
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ٕم٤مُمي٦م، وٟم يـ  ذ ٟم ٛميد واًمرٕمٚمٞمؿ،  م سم٤مًمِم١مو  اًمٕم٤مُمي٦م إظميره اًمريل ويؿ اعمًيٚمٛملم سم

ا  شمٕميي٤ممم قمييغم وضمييقد  سمٞمٜمٜميي٤م، ًمٜم ٛمييد  ؾمييٌ ٤مٟمف وشمٕميي٤ممم ُمييرة  ظمييره  ٟمييف يٛمٙمٜمٜميي٤م سمييلم 

اًمٗمٞمٜم٦م واًمٗمٞمٜم٦م    ٟم٠مظمذ قمٜمف ُم٤م ىمدر ا  ًمف وُم٤م  وم٤مء قمٚمٞمف ُمـ نذا اًمٕمٚمؿ اًمذي اٟمرنم ذم 

 ىمٓم٤مر إرض يمٚمٝم٤م، ًمذًمؽ وٟم ـ أ  وُمـ هميد وسمٕميد هميد وٓ ٟميدري  مم  ي ُميده 

داث ُمرر٤مسمٕميي٦م، ونييذ  اًم٘مْميي٤مي٤م ي٠مظمييذ سمٕمْمييٝم٤م سمرىميي٤مب سمٕمييض، واًمٜميي٤مس شمٌ٘مييك نييذ  إطميي

طميي٤مررو  ُمييـ طمقنيي٤م ومٛمييـ ىم٤مرييؾ: ؾمييق  شمٜمرٝمييل سمييذاو٤م واًمييزُمـ يمٗمٞمييؾ سم٢مزاًمرٝميي٤م، وُمييـ 

ىم٤مرييؾ:    اًمرٖمٞمييػم ٓ سمييد ًمييف ُمييـ يييد ُمٖمييػمة ىمقييي٦م ىميي٤مدرة قمييغم اًمرٖمٞمييػم، وُمييـ ىم٤مرييؾ:  ٟمٜميي٤م 

س اًمقضمٝميييييي٦م سم٤مًمّمييييييؼم واعمّميييييي٤مسمرة و ظمييييييذ إُمييييييقر سم٤موٙمٛميييييي٦م واًمٚمييييييلم وشمقضمٞمييييييف اًمٜميييييي٤م

اًمّمييي ٞم ٦م اًمّمييي٤مر٦ٌم سمييي٤موؼ وانيييده واًمٕميييد     نيييذا يمٗمٞميييؾ سمرٖمٞميييػم نيييذ  اويييقادث 

و زاًمرٝميي٤م، وًمييق ـميي٤م  اًمييزُمـ وًمييق سمييذ  الٝمييد اًمٙمٌييػم، وُمييـ نييذ  اًم٘مْميي٤مي٤م واوييقادث 

ٟمًييرٓمٞمع    ٟم٘مييق   ٟمٜميي٤م واوٛمييد   رب اًمٕميي٤معملم، وُمييـ ومْمييٚمف اًمييذي اُمييرـ قمٚمٞمٜميي٤م  ٟمٜميي٤م 

٤م قمٜمٝم٤م سمٕمٚمؿ  ومدٟم٤م  ُمـ اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م قمغم يد واوٛمد   ىمد ٟمجقٟم٤م ُمٜمٝم٤م وذًمؽ سمٜم٠ميٜم

ؿمييٞم ٜم٤م ضمييزا  ا  قمٜميي٤م، وٓ  ريييد نٜميي٤م     ىمييدم ًمٚمًيي٤مُمٕملم اًمِمييٞم  ٟميي٤مرص اًمييديـ إًمٌيي٤مين 

ومٝمق همٜمل قمـ اًمرٕمرييػ، وًمٕميؾ اًمرٕمرييػ سمي٤معمٕمر  ٓ يٜمٌٖميل    يٙميق  عمي٤م  قمٚميؿ ُميـ 

ٟمٗميسيي  ٟمٜمييل ٓ  همٚمييق ذم اًمِمييٞم  سميي٠مي وصييػ وصييٗمرف يٕميير  ُمٜمييل  ٟمٜمييل  صييدىمف ومييٞمام 

 ىمقًمييف ومٞمييف، ويٕميير  اًمٜميي٤مس ُمٜمييل ذًمييؽ، وًمٙمٜمٜمييل  ىمييق     اًم٘مْميي٤مي٤م اًمٙمٌييػمة اًمٕمٔمٞمٛميي٦م 

 رييي٤مج  مم رضميييؾ يمٌيييػم قمٔميييٞمؿ وٓ  طمًييي٥م  ٓ    ؿميييٞم ٜم٤م نيييق ذًميييؽ اًميييذي بييي٥م    

ي٘مييق  ىمقًميي٦م ومّمييؾ ذم  ييي٦م ىمْمييٞم٦م ُمييـ نييذ  اًم٘مْميي٤مي٤م، وذم  ي  ُميير ُمييـ إُمييقر وذم  ييي٦م 

 طم٤مدصم٦م ُمـ اوقادث.

ًمق وىمٗم٧م قمٜمد واطمدة  و اصمٜمرلم  و صم ث ن٤م   وٓ سمد     ىمق   يْم٤ًم    إطمداث

اخلٓم٥م، وًمٙمٜمٝم٤م رظمذ سمٕمْميٝم٤م سمرىمي٤مب سمٕميض، ويميؾ طم٤مدصمي٦م يم٠مهني٤م شم٘ميق  ًمٚمريل ؾميٌ٘مرٝم٤م 

 ٟمي٤م فمٝميػم ُمييـ وراريؽ،  ٟمي٤م يمٗمٞمييؾ سمي٠م   دوميع اًمنميي اًميذي ييراد سمييؽ    شميزوزم ُميـ  ُميي٤مُمل 

دًا ٓ واإلصييي ح، سميييؾ  ٟمٜميييل يمٗمٞميييؾ وفمٝميييػم    شمٌ٘ميييل دارييياًم  ُمييي٤مم اإلصييي ح قم٘مٌييي٦م يمييي١م

  ريملم وٓ شمزوًملم.شمر
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وإطميييييداث اًمريييييل شم٘ميييييع ذم قم٤معمٜمييييي٤م اًمٞميييييقم ٓ  ىميييييق  اًمٕمييييي٤ممل يمٚميييييف سميييييؾ ذم قم٤معمٜمييييي٤م 

اإلؾمييي ُمل سم ٤مصييي٦م  طميييداث ٓ ٟمًيييرٓمٞمع    ٟمّميييٗمٝم٤م  ٓ سم٠مهنييي٤م ؾميييقداء ىم٤ماييي٦م، وسم٠مهنييي٤م 

ُمٔمٚمٛم٦م فم٤معم٦م، وسم٠مهن٤م صيٕم٦ٌم قمًيػمة، وسم٠مهني٤م ُميـ اًمّميٕم٥م ضميدًا    يٗمٙمير اإلٟمًي٤م  ذم 

اًمييذي ٓ يٜم٘مٓمييع قمييـ اًمْمييٕمٗم٤مء واعمًرْمييٕمٗملم  زطمزطمرٝميي٤م  ٓ    ي٘مييق  اًمٚمٝمييؿ قمقٟمييؽ

 ذم إرض، و ٟمف ٓ ُمٚمج٠م ُمٜمؽ  ٓ  ًمٞمؽ.

ومٜمًيي٠م  ا     بٕمييؾ ُمٚمج٠مٟميي٤م  ًمٞمييف وطمييد  ؾمييٌ ٤مٟمف، و   يٙمييق  فمٝمييػم نييذ  اًمٓم٤مرٗميي٦م 

اعمّميييٚم ٦م اًمّمييي٤مو٦م اًمريييل ىمييي٤م  ومٞمٝمييي٤م اًمٜمٌيييل قمٚمٞميييف اًمّمييي ة واًمًييي م: ـميييقسمك ًمٚمٖمرسمييي٤مء 

 اًمذيـ يّمٚم ق  ُم٤م  ومًد اًمٜم٤مس ُمـ ؾمٜمرل.

ا  اًميذي ٟمقضمٝميف ًمِميٞم ٜم٤م سمٛمٜم٤مؾمي٦ٌم إطميداث اًمريل دميري ذم سمٕميض اًميٌ د واًم١ًم

اًمٕمرسمٞم٦م، واًمرل اٞمزت سم٤مًمٕمٜمػ واًمِمدة وٓ  ريد     ؾمٛمل سمٚمدًا سمٕمٞمٜمف ومام ُمـ سمٚميد  و 

وميييام يٙمييي٤مد سمٚميييد ُميييـ سمييي د اعمًيييٚمٛملم خيٚميييق ُميييـ نيييذ  إطميييداث اًمريييل اؾميييرٌٞم ٧م ومٞمٝمييي٤م 

اًمٗمييييزع ويم يييير ومٞمٝميييي٤م اًمرقميييي٥م اًمييييدُم٤مء، واًمرييييل اٟمرٝمٌيييي٧م ومٞمٝميييي٤م إُمييييقا ، واًمرييييل ؿميييي٤مع هبيييي٤م 

واظمرٗمك إُمـ، وو٤مع اًمرظم٤مء، وص٤مر يمؾ واطمد ُمـ اعمًٚمٛملم يٌ ٨م قميـ ذاشميف ذم 

ظمْمييؿ نييذ  إطمييداث يٛمٞمٜميي٤ًم وؿمييامًٓ و ُم٤مُميي٤ًم وظمٚمٗميي٤ًم، وُمييـ  يي٧م رضمٚمٞمييف وُمييـ ومييقن 

ر ؾمف يٜمرٔمر ذم يمؾ ؤم٦م ُمـ اًمٚم ٔم٤مت    يّمٞمٌف ُمـ ؿمقاظ ومرٜم٦م ضمدييدة،  و ؿمئمٞم٦م 

، ومٜمرييييد    ٟمقضميييف ٦مٚمييير   و ٓ يٜمرٔمييير  ي٠مشمٞميييف قميييغم همٗم،  و ؾميييقء يٜمرٔميييرنٞمٌييي٦مُميييـ طم٤مدصمييي٦م 

ًمِمٞم ٜم٤م اًمِمٞم  حمٛمد ٟم٤مرص اًمديـ إًم٤ٌمين ؾمي١مآً ونيق و   يمي٤م  ـميقي ً ًمٙميـ ـميق  

ٟمٗمًف ضمزا  ا  ظمػمًا، وـمق  سم٤مقمف ذم اًمٕمٚمؿ ؾمق  ي٠مشمٞم٤م  قمغم ـمق  نذا اًم١ًما  سم  

ع و ىميقه ُمٚمؾ وٓ وجر، سمؾ    الٞم٤مد ُمـ الٞم٤مد يمٚمام ـم٤م  اعمًيػم هبي٤م يم٤مٟمي٧م  ه

 و ضمٚمد و صؼم ًمٌٚمقغ اًمٖم٤مي٦م اًمٌٕمٞمدة.

اًمًييي١ما  ؿميييٞم ٜم٤م طمٗمٔميييؽ ا : اًمريييٌس إُمييير قميييغم اعمًيييٚمٛملم ذم نيييذ  إيييي٤مم وٓ 

يٕمٓمييل  قمييز وضمييؾ ىمييق  قمٚمٞمٜميي٤م ٟم ييـ ُمييـ ٟم ييـ قمييغم ُمييٜمٝم٩م اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م؛ ٕ  ا  

 صيي ٤مب نييذا اعمييٜمٝم٩م سمّمييػمة واقمٞميي٦م وومٙمييرة ؾمييديدة، ور ييي٤ًم  ٛمٞمييف ُمييـ اًمقىمييقع ذم 
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شم٘مييع ومٞمييف الامقميي٤مت اإلؾميي ُمٞم٤مت إظمييره، واًمقاىمييع اعمِمييٝمقد ؿميي٤مند اخلٓميي٠م اًمييذي 

قميييييغم ذًميييييؽ، ومييييي٠مىمق  اًمريييييٌس إُمييييير قميييييغم اعمًيييييٚمٛملم سمٕم٤مُمييييي٦م، وسمقضميييييقد الامقمييييي٤مت 

اإلؾميي ُمٞم٦م اًمرييل شمييدقمل يمييؾ ا٤مقميي٦م ُمٜمٝميي٤م  هنيي٤م قمييغم طمييؼ، ويمٚمٝميي٤م شمرٗمييؼ قمييغم وضمييقب 

إُمر سم٤معمٕمرو  واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمير، وًمٙميـ يميؾ ا٤مقمي٦م شميٜمٝم٩م ُمٜمٝمجي٤ًم خيرٚميػ قميـ 

ٕظمره، و سمرز ُم٤م ئمٝمر قمغم اًم٤ًمطم٦م ُمٜمٝمج٤م  اصمٜم٤م ،  ُم٤م إو  ومٝمق داع  مم اًمرٖمٞمػم ا

سم٘ميقة اًمًي ح واًمٕمٜميػ سم جي٦م    إٟمٔمٛمي٦م او٤ميمٛميي٦م اًمٞميقم  ٟمٔمٛمي٦م يمٗمير، و ُمي٤م اعمٜمٝميي٤مج 

أظميير ومٝمييق داع  مم اًمرٖمٞمييػم سم٤موٙمٛميي٦م واعمققمٔميي٦م اوًييٜم٦م، واًمّمييؼم واعمّميي٤مسمرة، وٓ 

جير ييقم ضمدييد وُمي٤م ٓ يٖمٞمي٥م ُميع هميروب ؿمؽ    ُم٤م يّمٌ  قمغم اعمًٚمٛملم ذم يميؾ وم

اًمِمٛمس، سمؾ شمرٙم٤مصمر يقُم٤ًم سمٕمد يقم بٕمؾ إُم٦م  و بٕمٚمٜم٤م ٟم ـ قمغم إىميؾ وُميـ نيق 

قمييغم ُم ييؾ ُميي٤م ٟم ييـ قمٚمٞمييف يٗمٙميير شمٗمٙمييػمًا ي٘مييرب  طمٞم٤مٟميي٤ًم ويٌٕمييد  طمٞم٤مٟميي٤ًم  ظمييره  مم  يييـ 

وم٘مييد ومًييد شمٗمٙمػمنيي٤م.. شمٗمٙمػمنيي٤م  ?يٛمٙمييـ    شمّمييؾ إُميي٦م ونييل قمييغم ُم ييؾ نييذا اويي٤م 

ٙمػمنيي٤م آىمرّميي٤مدي، وشمٗمٙمػمنيي٤م اًمًييٞم٤م ، وشمٗمٙمػمنيي٤م اًمٕمًييٙمري، وٓ اًمٕمٚمٛمييل، وشمٗم

 د  قمغم ذًمؽ ُمـ نذ  اًمٗمرىم٦م اًمٓم٤مرر٦م ومٞمٜمي٤م سميلم فمٝمراٟمٞمٜمي٤م، ومٙميؾ ومرييؼ ُميـ اعمًيٚمٛملم 

يٕمييي٤مدي اًمٗمرييييؼ أظمييير، ويميييؾ طميييزب يٜمِمييييد اخليييػم ًمٜمٗمًيييف و جٌيييف قميييـ أظمييييريـ، 

ظميير، وًمييف و صييٌ  ًمٙمييؾ سمٚمييد ُمييـ سميي د اعمًييٚمٛملم شمٗمٙمييػم خيرٚمييػ قمييـ شمٗمٙمييػم اًمٌٚمييد أ

ٟمٔميييي٤مم يًيييييقد  خيرٚمييييػ ذم ؿميييييٙمٚمف وُمْميييييٛمقٟمف قمييييـ ؿميييييٙمؾ اًمٜمٔميييي٤مم أظمييييير وشمٗمٙميييييػم  

ويمٞمػ ٟم دد آدم٤م  اًمذي ٟمًيٚمٙمف  زاء  ?وُمْمٛمقٟمف، وم٠ميـ اًمٓمريؼ، و يـ ٟم ـ أ 

نيييذ  اًمٗميييرـ اعمرٙمييي٤مصمرة واًمريييل ئمٝمييير ُمٜمٝمييي٤م سميييلم أوٟمييي٦م وإظميييره سمٕميييض اعمٔمييي٤منر  و 

شمرّميقر ُمي٤م يٛمٙميـ ًميق  ريمي٧م  اًمٔمقانر اًمرل شمٜمٌو قميـ طم٘مٞم٘مي٦م ٓ شمًيرٓمٞمع اًمٕم٘ميق    

 يدث  ?نذ  او٘م٤مرؼ ٓ ىمدر ا  وشمٗمجرت قمغم  رض اعمًٚمٛملم، وميامذا ؾميٞم دث

ذم سم د اعمًٚمٛملم آىمرر٤م  سم٤مًمً ح، و دث ذم سم د اعمًٚمٛملم آطمؽماب ًمٚمٕمٚمؿ 

سم٤مؾميؿ اًمٕمٚمييؿ وسم٤مؾميؿ اًمٗم٘مييف، و ييدث ذم سمي د اعمًييٚمٛملم    يٙميق  نٜميي٤مح ظمّمييقُم٤مت 

قميغم  ُميقر يرٕمجٚمقهني٤م ونيؿ ومٞمٝمي٤م  ٟمي٤مة ًميق اٟمرٔميروا طمريك  شمٚمر٘ميل ومٞمٝمي٤م إييدي وإذرع

ي٠ميت طمٞمٜمٝم٤م، وٟمؽمح اعمج٤م  ًمِمٞم ٜم٤م ًمٞم دصمٜم٤م يمٞمػ يٜمٌٖمل    يٙمق  إُمر سم٤معمٕمرو  
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 واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ذم ُم ؾ نذا اًمقاىمع اًمذي يٕمٞمِمف اعمًٚمٛمق ، وضمزا  ا  ظمػمًا.

رشور  ٟمٗمًيٜم٤م،     اوٛمد   ٟم ٛمد  وٟمًرٕمٞمٜمف وٟمًرٖمٗمر ، وٟمٕمقذ سم٤م  ُمـ اًمِمٞم :

وُمـ ؾمٞمئ٤مت  قمامًمٜم٤م، ُمـ اد  ا  وم  ُمْمؾ ًمف، وُميـ يْميٚمؾ ومي  ني٤مدي ًميف، و ؿميٝمد 

    ٓ  ًمف  ٓ ا  وطمد  ٓ رشيؽ ًمف، و ؿمٝمد    حمٛمدًا قمٌد  ورؾمقًمف.

  ُم٤م سمٕمد.

وم٢م  ظمػم اًمٙم م يم م ا ، وظمػم اندي ندي حمٛمد صغم ا  شمٕم٤ممم قمٚمٞمف، ورًمف 

٤م، ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م و ًم٦م، ويمؾ و ًم٦م وؾمٚمؿ، ورش إُمقر حمدصم٤مو

 ذم اًمٜم٤مر، وسمٕمد.

ومٚمييٞمس خيٗمييك قمييغم يمييؾ ُمًييٚمؿ    اإلؾميي م  ٟمييام ي٘مييقم سمقاضميي٥م إُميير سميي٤معمٕمرو  

رُمييرة  قمييز وضمييؾواًمٜمٝميل قمييـ اعمٜمٙميير، وـم٤معميي٤م شمٙمييررت أييي٤مت اًمٙمريٛميي٦م ذم يميي م ا  

اعمٜمٙميير، وا٤مقميي٦م شم٘مييقم سمقاضميي٥م إُميير سميي٤معمٕمرو  واًمٜمٝمييل قمييـ  ُميي٦م    شمٙمييق  نٜميي٤مح 

نذا  ُمر ٓ ظم   ومٞمف سملم اعمًٚمٛملم ىم٤مـم٦ٌم، و ٟمام ىمد يٙمق  نٜم٤مح ظم   ذم شمٓمٌٞميؼ 

 نذا إُمر اًمقاضم٥م، ونٜم٤م ٓ سمد ُمـ اًمقىمق  ىمٚمٞم ً.

   يم ييػمًا ُمييـ اعمًييٚمٛملم اًمييذيـ  وشمييقا طمٔميي٤ًم وًمييق ىمٚمييٞم ً ُمييـ اًمٕمٚمييؿ ئمٜمييق     جمييرد 

  يٗمٙمييروا سمٕم٤مىمٌيي٦م ذًمييؽ اعمٕمروميي٦م سميي٠مُمر، و ٟمييف بيي٥م شمٖمٞمييػم  ًمٞمٌيي٤مدرو   مم شمٖمٞمييػم  دو   

اًمرٖمٞميييػم، وم٤مًميييذي يٜمٌٖميييل    ي طمٔميييف اًم٘مييي٤مرٛمق  قميييغم إُمييير سمييي٤معمٕمرو  واًمٜمٝميييل قميييـ 

اعمٜمٙميير قمييغم اظميير   ُمٜميي٤منجٝمؿ ودقميييقاوؿ يمييام ضميي٤مء اإلؿميي٤مرة  مم ذًمييؽ ذم يمييي م 

إؾمر٤مذ اًم٤ًمرؾ، ومٜم ـ ٟميذيمر نٜمي٤م سم ٘مٞم٘مي٦م قمٚمٛمٞمي٦م يٜمٌٖميل  ٓ يٙميق  ومٞمٝمي٤م ظمي    يْمي٤ًم 

ٕمٚمقم رشقم٤ًم    اًمٕمٚمؿ يًٌؼ اًمٕمٛميؾ و   اًمٕمٚميؿ يٜمٌٖميل     ٓ ونل:  ٟمف  ذا يم٤م  ُمـ اعم

ي٘مؽم  سمف اًمٕمٛمؾ، و ٓ يم٤م  نيذا اًمٕمٚميؿ وسمي٤مء قميغم صي٤مطمٌف،  ذا يمي٤م  نيذا ُمٕمروومي٤ًم ًميده 

يم٤موم٦م ـم ب اًمٕمٚمؿ ومْم ً قمـ اًمٕمٚمامء، وًمٙمـ يٜمٌٖمل    يٙمق  ىم٤مراًم ذم  ذن٤مهنؿ هميػم 

وُمّميٚم ٦م إُمير  هم٤مر٥م قمـ سم٤منؿ  ٟميف ذم يم يػم ُميـ إطمٞمي٤م  شم٘مريضي ُمّميٚم ٦م اًميدقمقة

سميي٤معمٕمرو  واًمٜمٝمييل قمييـ اعمٜمٙميير شم٠مضمٞمييؾ اًمٕمٛمييؾ قمييـ اًمٕمٚمييؿ .. شم٘مريضيي ُمّمييٚم ٦م إُميير 
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سميي٤معمٕمرو  واًمٜمٝمييل قمييـ اعمٜمٙميير شم٠مضمٞمييؾ ىميير  اًمٕمٛمييؾ سميي٤مًمٕمٚمؿ، و   يميي٤م  إصييؾ يمييام 

ذيميييرت رٟمٗمييي٤ًم    يرٌيييع اًمٕمٚميييؿ اًمٕمٛميييؾ، ًمٙميييـ نيييذا ًميييٞمس ىم٤مقميييدة ُمْميييٓمردة، ومٗميييل سمٕميييض 

ٕمٛميييؾ وشمييي٠مظمػم  قميييـ اًمٕمٚميييؿ، وُميييـ إطمٞمييي٤م  ىميييد شمقضمييي٥م اعمّميييٚم ٦م اًمنميييقمٞم٦م شم٠مضمٞميييؾ اًم

 ووييي  إُم ٚمييي٦م اًم ٤مسمرييي٦م ذم اًمًيييٜم٦م يمِمييي٤مند قميييغم نيييذا اًميييذي ٟم٘مقًميييف:  ٟميييام نيييق طميييدي٨م 

اًمًيييٞمدة قم٤مرِمييي٦م ر  ا  شمٕمييي٤ممم قمٜمٝمييي٤م اًميييذي  ظمرضميييف اًمِميييٞم ٤م  ذم صييي ٞم ٞمٝمام:    

عميي٤م ٟمٍميي  ا  قمييغم  قمدارييف اعمنميييملم ووميير  قمٚمٞمييف اًمٗميير  اًمٕمٔمييٞمؿ  ٓ ونييق  ¢اًمٜمٌييل 

ًا، وىميض قمغم اًمنمح و نٚمف، دظمؾ ضمق  اًمٙمٕم٦ٌم وصغم ومر  ُمٙم٦م ودظمٚمٝم٤م ُمٜمّمقر

ومٞمف ريمٕمريلم ؿميٙمرًا   شمٌي٤مرح وشمٕمي٤ممم قميغم ُمي٤م  ٟمٕميؿ قمٚمٞميف ُميـ اًمٗمير  اًمٕمٔميٞمؿ، ومي٠مرادت 

، و   شمييييدظمؾ ¢اًمًييييٞمدة قم٤مرِميييي٦م ر  ا  شمٕميييي٤ممم قمٜمٝميييي٤م    شمًييييرـ سمزوضمٝميييي٤م وسمٜمٌٞمٝميييي٤م 

، وم٘مييي٤م  قمٚمٞميييف اًمّمييي ة واًمًييي م نييي٤م: صيييكم ذم ¢اًمٜمٌيييل صيييغم اًمٙمٕمٌييي٦م ًمرّميييكم يميييام 

اوجيير وم٢مٟمييف ُمييـ اًمٙمٕمٌيي٦م، و   ىمقُمييؽ عميي٤م ىمٍمييت هبييؿ اًمٜمٗم٘ميي٦م  ظمرضمييقا اوجيير قمييـ 

اًمٙمٕمٌييي٦م وًميييقٓ.. ونٜمييي٤م اًمِمييي٤مند، ىمييي٤م  قمٚمٞميييف اًمًييي م: وًميييقٓ    ىمقُميييؽ طميييدي ق قمٝميييد 

سم٤مًمنميييح نييييدُم٧م اًمٙمٕمٌيييي٦م، وًمٌٜمٞمرٝميييي٤م قمييييغم  ؾميييي٤مس  سمييييرانٞمؿ قمٚمٞمييييف اًمّميييي ة واًمًيييي م، 

خيرضمق  ُمٜمف.. ومي٠مسم٘مك قمٚمٞميف ولٕمٚم٧م ن٤م سم٤مسملم ُمع إرض: سم٤مسم٤ًم يدظمٚمق  ُمٜمف، وسم٤مسم٤ًم 

اًمّم ة واًمً م اًمٙمٕم٦ٌم قمغم ُم٤م سمٜمي٤م  قمٚمٞميف اعمنمييمق  ذم ال٤منٚمٞمي٦م ومل يٕميد  ؾميػمشمف 

إومم قمييغم ىمقاقمييد  سمييرانٞمؿ قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م ظمِمييٞم٦م    يؽمشميي٥م ُمييـ وراء نييذا 

اإلصيييي ح.. اإلصيييي ح اًمقاضميييي٥م ونييييق  قميييي٤مدة اًمٙمٕمٌيييي٦م قمييييغم ىمقاقمييييد  سمييييرانٞمؿ قمٚمٞمييييف 

نييق ُمييـ طمٞميي٨م ىمدرشمييف واٙمٜمييف وسم ٤مصيي٦م سمٕمييد    وميير  ا  ًمييف اًمًيي م، مل يٗمٕمييؾ ذًمييؽ و

ُمٙم٦م يم٤م  ىم٤مدرًا قمغم ذًمؽ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اورسمٞم٦م  و اًم٘مقة اعم٤مدي٦م، ًمٙمٜمف اُمرٜمع ُمـ شمٜمٗمٞمذ 

ذًمؽ اًمذي نق يم٤م  ىم٤مدرًا قمٚمٞمف.. ُمٜمٕمف ُمـ ذًمؽ  ٟمف ٟمٔمر  مم قم٤مىم٦ٌم نذا إُمر وم ٌمي 

 ؾمييي٤مس  سميييرانٞمؿ قمٚمٞميييف قمٚمٞميييف اًمّمييي ة واًمًييي م    يٙميييق   قم٤مدشميييف ًمٌٜمييي٤مء اًمٙمٕمٌييي٦م قميييغم 

اًمً م ُم ٤مر ومرٜم٦م ًمٌٕمض اًمْمٕمٗم٤مء ُمـ اعم١مُمٜملم اًمذيـ يم٤مٟمقا طمدي٨م قمٝمد سم٤مإلؾم م.. 

ُمييـ نييذا اوييدي٨م ي٠مظمييذ قمٚمييامء اعمًييٚمٛملم ىمييقنؿ اعمٕمييرو  وىمييد روي طمييدي ٤ًم قمييـ 

وًمٙمٜمف ُمـ طمٞم٨م  ؾمٜم٤مد  ٓ يّم   ٓ  ٟمف طمٙمٛم٦م ُمًرٜمٌٓم٦م ُمـ نذا اودي٨م  ¢اًمٜمٌل 
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 ٤م  رُمرًا سم٤معمٕمرو  ومٚمٞمٙمـ  ُمر  سم٤معمٕمرو .و ُم ٤مًمف،  ٓ ونق ىمقنؿ: ُمـ يم

وٓ يٙميييييييق  إُمييييييير سمييييييي٤معمٕمرو  ُمٕمروومييييييي٤ًم  ٓ  ذا يم٤مٟمييييييي٧م اعمّميييييييٚم ٦م ُميييييييـ إُمييييييير 

سميي٤معمٕمرو  راضم يي٦م قمييغم اعمٗمًييدة، ُمييـ نٜميي٤م ٟم ييـ ٟم٘مييق :    ىمٞميي٤مم سمٕمييض إومييراد  و 

سمٕمض الامقم٤مت سمٌٕمض إواُمر اًمرل شمدظمؾ ذم سم٤مب إُمر سم٤معمٕمرو  واًمٜمٝمل قميـ 

و ُم ٤مًميييييف ٓ ي طميييييظ ومٞميييييف نيييييذ  اًم٘م٤مقميييييدة اًمريييييل ذيمروييييي٤م رٟمٗمييييي٤ًم، اعمٜمٙمييييير ىمٞمييييي٤مُمٝمؿ هبيييييذا 

سميييي٤معمٕمرو  رُمييييرًا واعمًييييرٜمٌٓم٦م ُمييييـ طمييييدي٨م قم٤مرِميييي٦م ر  ا  شمٕميييي٤ممم قمٜمٝميييي٤م ُمييييـ يميييي٤م  

ومٚمٞمٙمـ  ُمر  سم٤معمٕمرو ،  ىمق  نذ  طمٙمٛم٦م ي٘مقن٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ُمًرٜمٌٓملم ن٤م ُميـ طميدي٨م 

ق  ًمٙمٜمييف ٓ يّميي ، وطمًييٌٜم٤م    ٟم٘ميي ¢قم٤مرِميي٦م، وىمييد روي طمييدي ٤ًم ُمرومققميي٤ًم قمييـ اًمٜمٌييل 

 هن٤م طمٙمٛم٦م شمٌٜم٤من٤م اًمٕمٚمامء ُمـ نذا اويدي٨م اًمٕمٔميٞمؿ اًميذي ٟمٓميؼ سميف اًمٜمٌيل اًمٙميريؿ ذم 

ىمقشمف، ُمع ذًمؽ مل ي٤ٌمدر  مم شمٖمٞمػم سمٜم٤مء اًمٙمٕم٦ٌم نذا اًمٌٜم٤مء اًمذي  ىم٤مُمف ُمنميمق  ذم قمز 

ال٤منٚمٞم٦م، ومٚمؿ يٖمػم ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ذًمؽ ظمِمٞم٦م اعمٗمًدة اًمٙمؼمه قميغم اعمّميٚم ٦م، ُميـ نٜمي٤م 

ٌٖمل ًمٌٕمض إومراد  و الامقم٤مت    ير٘ميدُمقا  مم شمٖمٞميػم ىمٚم٧م ُم٤م ىمٚم٧م رٟمٗم٤ًم..  ٟمف ٓ يٜم

سمٕمض إُمقر ؾمقاء  ُمرًا سم٤معمٕمرو   و هنٞم٤ًم قمـ ُمٜمٙمر  ذا يمي٤م  يؽمشمي٥م ُميـ وراء ذًميؽ 

ُمٗمًدة  يمؼم ُميـ اعمّميٚم ٦م اعمرضميقة، ٟم يـ ٟمًيٛمع ذم يم يػم ُميـ اًميٌ د اإلؾمي ُمٞم٦م    

رو  سمٕمييض الامقميي٤مت شم٘مييق  سمٛم ييؾ نييذا اًمييذي ٟم ييـ ٟمدٟمييد  طمقًمييف ُمييـ إُميير سميي٤معمٕم

واًمٜمٝمييل قمييـ اعمٜمٙميير، ًمٙمييـ سمٓمري٘ميي٦م همييػم طمٙمٞمٛميي٦م، ورسمٜميي٤م قمييز وضمييؾ طمٞمييٜمام ذيميير إُميير 

سميي٤معمٕمرو  واًمٜمٝمييل قمييـ اعمٜمٙميير ىميير  ذًمييؽ سم٤موٙمٛميي٦م واعمققمٔميي٦م اوًييٜم٦م، ومٜمييره    

يم ييػمًا ُمييـ اًمِميي٤ٌمب  و الامقميي٤مت اإلؾميي ُمٞم٦م طمييلم ي٘مقُمييق  سمٛم ييؾ نييذا اًمرٖمٞمييػم شمٙمييق  

وراء ذًميييؽ إُمييير سمييي٤معمٕمرو  ُمٗم٤مؾميييد اًمرٖمٞميييػم  يم ييير ُميييـ اًمّمييي ح اًميييذي يرضمقٟميييف ُميييـ 

واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، وُم٤م ٟمرييد    ٟميذيمر ُمي  ً اًميٌ د اإلؾمي ُمٞم٦م يمٚمٝمي٤م اًمٞميقم شمٕميٞمش ذم 

همٛمرة اإلقمراض قمـ نيذ  اوٙمٛمي٦م، ُميـ  ضميؾ نيذا ٟم يـ ٟمدٟميد  دارياًم و سميدًا وٟمٜمّمي  

ذم اإلصيي ح، طمٞميي٨م  ٟمييف  ¢الامقميي٦م اإلؾميي ُمٞم٦م ذم يمييؾ سمٚمييد    يًييرٜمقا سمًييٜم٦م اًمٜمٌييل 

ً م مل يٌيد  اًميدقمقة  مم اإلؾمي م و مم اإلييام  واًمرقطمٞميد سمي٤مًم٘مقة، قمٚمٞمف اًمّم ة واًم

ييَؽ ﴿و ٟمييام سم٤مًمٚمًيي٤م  واوجيي٦م واًمٌٞمٜميي٦م، ُمييـ  ضمييؾ ذًمييؽ ىميي٤م  شمٕميي٤ممم:  ٌِٞمِؾ َرسم  اْدُع  ِمَم ؾَميي
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ـُ  يي ًَ َل َ طْم
رِل ِنيي ٤مِدْنُْؿ سمِيي٤مًم  ٜم٦َِم َوضَميي يي ًَ ٦ِم اْوَ ٦ِم َواعمَْْققِمَٔميي ْٙمَٛميي

ومرؾمييقًمٜم٤م  [569]النحدد: ﴾سم٤ِمْوِ

 ُمف قمٚمٞمف اًمذي سمد  اًمدقمقة نٙمذا طمٞمٜمام ىميقي ؾمي٤مقمد  واؿميرد قميقد  صٚمقات ا  وؾم

ىميي٤م :  ُمييرت     ىم٤مشمييؾ اًمٜميي٤مس طمرييك يِمييٝمدوا    ٓ  ًمييف  ٓ ا ، و ين رؾمييق  ا ، وميي٢مذا 

نؿ و ُمييقانؿ  ٓ سم ٘مٝميي٤م، وطمًيي٤مهبؿ قمييغم ا ، وميي٢مذًا ءىم٤مًمقنيي٤م وم٘مييد قمّمييٛمقا ُمٜمييل دُميي٤م

ققمٔميي٦م اوًييٜم٦م ومٝمييل ُمًييرٛمرة اًم٘مييقة اؾمييرٕمامن٤م نيي٤م وىمرٝميي٤م،  ُميي٤م اًمييدقمقة سم٤موٙمٛميي٦م واعم

ىم٤مرٛمييييي٦م ذم يميييييؾ ُمٙمييييي٤م  وذم يميييييؾ زُمييييي٤م ، نيييييذا ٟم يييييـ ٟمٜمٙمييييير سمِميييييدة اؾميييييرٕمام  سمٕميييييض 

الامقم٤مت  و إومراد اًم٘مقة وعم٤م شم٘مؿ ىم٤مرٛم٦م اًمدقمقة ذم  ي سمٚمد  ؾم ُمل ذم اويدود 

اًمرل  ُمر ا  هب٤م ونل    شمٙمق  نٜم٤مح طمٙمقُمي٦م رؿميٞمدة نيل اًمريل شم٘ميقم سمقاضمي٥م إُمير 

ر، وٓ شمٙمق  اوٙمقُم٦م نٙمذا ذم اقمر٘م٤مدٟم٤م ضم٤مزُملم سمام سم٤معمٕمرو  واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙم

قَره ﴿ٟم٘ميييييييق   ٓ  ذا يمييييييي٤م   ُمرنييييييي٤م يميييييييام ىمييييييي٤م  رسمٜمييييييي٤م شمٌييييييي٤مرح وشمٕمييييييي٤ممم:  ُرُنْؿ ؿُمييييييي َوَ ُْمييييييي

وٓ يٙمييق  اًمِمييقره  ٓ سم٤مؾمرِميي٤مرة  نييؾ اًمٕمٚمييؿ واًميير ي ذم يمييؾ  [78]الشددور  ﴾سَمٞمْييٜمَُٝمؿْ 

جٚمييس ُمييـ ـ اًمٕمٚمييقم سم٤مٕطمٙميي٤مم اًمنمييقمٞم٦م، ومٝمييذا اعمُمييقمٚمييؿ وسم ٤مصيي٦م ُميي٤م يميي٤م  ُمرٕمٚم٘ميي٤ًم 

 ?جمٚمس اًمِمقره نق اًمذي يرٌٜمك ُمرك يٙميق  إُمير سمي٤معمٕمرو  واًمٜمٝميل قميـ اعمٜمٙمير

إُمر سمي٤معمٕمرو  واًمٜمٝميل قميـ اعمٜمٙمير اًميذي  راد  ا  قميز وضميؾ، وًميٞمس اًمٗميرد اًميذي 

ٓ يييرٛمٙمـ سمٓمٌٞمٕميي٦م اًمْمييٕمػ اًمٌنمييي     يييٞمط قمٚميياًم سمقاىمييع إُميي٦م  و الامقميي٦م اًمريييل 

 ًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر.يريد نق    ي٘مقم ومٞمف سم٤مُٕمر سم٤معمٕمرو  وا

وسميييذًمؽ وميييام ٟمًيييٛمٕمف ُمييي٤م سميييلم روٟمييي٦م و ظميييره ُميييـ ىمٞمييي٤مم سمٕميييض اًمٜمييي٤مس سم٤مًمرٙمًيييػم  و 

ؾمًقا نذ  اًمدقمقة  ؾمًٝم٤م، ١مسم٤مًمر ٓمٞمؿ ًمٌٕمض إُمقر اعمٜمٙمرة رشقم٤ًم ونؿ سمٕمد عم٤م ي

وعميي٤م يْمييٕمقا نيي٤م ىمقاقمييدن٤م ومٝميي١مٓء ذم اقمر٘ميي٤مدي يّمييدن قمٚمييٞمٝمؿ اوٙمٛميي٦م اًمرييل شمٙمٚمييؿ 

 ىمٌؾ  واٟمف اسمركم سم رُم٤مٟمف. هب٤م سمٕمْمٝمؿ  ٓ ونل: ُمـ اؾمرٕمجؾ اًمٌمء

وٟم ـ ٟم٘مير  هبيذ  اعمٜم٤مؾمي٦ٌم  ىميقآً ًميٌٕمض  رٛمي٦م اًمًيٜم٦م واًمٗم٘ميف، نٜمي٤مح سمي  ؿميؽ ُميـ 

إُميييقر اعمًيييرٜمٙمرة رشقميييي٤ًم اًمٞميييقم اٟمرِميييي٤مر رٓت اعمٕمييي٤مز  واًمٓميييرب، ىميييي٤م  يم يييػم ُمييييـ 

قمٚمييامء اعمًييٚمٛملم اًم٘مييداُمك، و ظمييص سم٤مًمييذيمر ُمييٜمٝمؿ  ُميي٤مم اًمًييٜم٦م  محييد سمييـ طمٜمٌييؾ ىميي٤م : 
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ٞمد ذًمؽ  ذا اؾمرٓم٤مع ذًمؽ ومل يؽمشم٥م ُمـ وراء ذًميؽ ُمٗمًيدة..  ٟمف يٜمٌٖمل شمٙمًػمن٤م وىم

قمييغم نييذ  اًم٘م٤مقمييدة يٜمٌٖمييل    يٜمٓمٚمييؼ اعمًييٚمٛمق  ذم وىميي٧م ىمٞميي٤مم دوًمييرٝمؿ.. ذم وىميي٧م 

ىمٞم٤مم دوًمرٝمؿ اعمًٚمٛم٦م ٕ  نيذ  اًمدوًمي٦م نيل اًمريل ؾمرًيٛم  سمٜمٔم٤مُمٝمي٤م وسمٛمٜمٝمجٝمي٤م ٕنيؾ 

شمٖمٞمييػم ، اًمٕمٚمييؿ و نييؾ إُميير سميي٤معمٕمرو  واًمٜمٝمييل قمييـ اعمٜمٙميير    يٖمييػموا يمييؾ ُميي٤م يٜمٌٖمييل 

 ُميي٤م    ي٘مييقم ومييرد  و  ومييراد  و ا٤مقميي٦م  و ا٤مقميي٤مت سميي٤مًمرٖمٞمػم واويي٤ميمؿ اعمًييٞمٓمر اًمييذي 

يٛمٚمييؽ اًمرٖمٞمييػم سميي٤مًم٘مقة، صمييؿ ٓ يٗمٕمييؾ..! ومييام ٟمييره نييذا ُمييـ اوٙمٛميي٦م    ٟمًييرٕمكم قمييغم 

نييي١مٓء؛ ٕ  اًمًيييٚمٓم٦م واًم٘ميييقة قمٚميييٞمٝمؿ واعمٗمًيييدة شمٙميييق   يميييؼم و قمٔميييؿ ضميييدًا ُميييـ نيييذ  

إُمير قميغم ووميؼ اًمنمييٕم٦م، ًمٙمٜميف ىميد اؾميرٕمجؾ اعمّمٚم ٦م اًمرل يٌرٖمٞمٝم٤م نذا اًمذي يٖمػم 

 إُمر يمام ىمٚمٜم٤م، وطمٞمٜمذاح يٌرغم سم    ُم٤م ىمد رُمك  ًمٞمف.

اْدُع  ِمَم ؾَمٌِٞمِؾ ﴿ظم ص٦م اًم٘مق  ذم نذا اعمج٤م  نق إصؾ  وًٓ أي٦م اعمذيمقرة 

ٜم٦َمِ  ًَ ْٙمَٛم٦ِم َواعمَْْققِمَٔم٦ِم اْوَ
َؽ سم٤ِمْوِ د وٓ ؿمؽ    ُمـ  ويت اوٙمٛم٦م وم٘م [569]النح: ﴾َرسم 

 ويت ظمػمًا يم ػمًا، صمؿ اودي٨م طمدي٨م قم٤مرِم٦م ر  ا  شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م اًمذي سملم ًمٜمي٤م  ٟميف 

ٓ بييي٥م شمٖمٞميييػم يميييؾ ُمٜمٙمييير  و  ٘مٞميييؼ يميييؾ ُمٕميييرو   ٓ  ذا مل خييييش ُميييـ وراء ذًميييؽ 

 ُمٗمًدة يمؼمه.

   يٚمٝميييييؿ  قميييييز وضميييييؾنيييييذا ُمييييي٤م  ييييييين ضمقاسمييييي٤ًم قميييييـ نيييييذا اًمًييييي١ما ، وٟمًييييي٠م  ا  

، و   ¢ريييي٤مب ا  وؾمييييٜم٦م رؾمييييق  ا  اعمًييييٚمٛملم طمٙم٤مُميييي٤ًم وحمٙمييييقُملم    يٚمرزُمييييقا يم

يٕمقدوا  مم ُم٤م يم٤م  قمٚمٞميف اًمًيٚمػ اًمّمي٤مًم  ُميـ إُمير سمي٤معمٕمرو  واًمٜمٝميل قميـ اعمٜمٙمير 

 سم٤مًمرل نل  طمًـ.

ضمزاح ا  ظمػمًا و طمًـ  ًمٞمؽ ؿمٞم ٜم٤م، نٜم٤مح سمرزت اؾمرٗم٤ًمرات و ؾمئٚم٦م  اعم٘مدم:

س ُمييـ  صمٜميي٤مء اًمٙميي م اًمييذي وميير  ا  سمييف قمٚمييٞمٙمؿ ضمقاسميي٤ًم قمييـ ذًمييؽ اًمًيي١ما ، ومييٌٕمض اًمٜميي٤م

ٟمييف ٓ بييقز شميي٠مظمػم اًمٌٞميي٤م  قمييـ وىميي٧م او٤مضميي٦م، وميي٢مذا  رسمييام يرييذرقمق  سم٤مًم٘م٤مقمييدة اًم٘م٤مرٚميي٦م 

يميي٤م  اًمٌٞميي٤م  ىمييقًٓ وميي  سمييد    يٙمييق  قمٛميي ً، و ذا إُميير يمييذًمؽ وم٢مٟمييف ٓ بييقز ًمٚمٛمًييٚمؿ 

اًميييذي ييييره اعمٜمٙمييير    يًيييٙم٧م قمٜميييف وًميييق يمييي٤م  قمييي٤مضمزًا قميييـ  زاًمريييف؛ ٕٟميييف يييي١مضمر قميييغم 
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و    صييي٤مسمف ُمييي٤م  صييي٤مسمف ُميييـ اًمنمييي واًميييي،  اًمٌٞمييي٤م .. سمٞمييي٤م  وضميييف اويييؼ ذم نيييذا اعمٜمٙمييير

 ?ومامذا ذم القاب قمـ ذًمؽ

طمٞمٜمام  ُمر اعمًٚمٛملم    ي٠مُمروا سم٤معمٕمرو  وم٘ميد ضمٕميؾ  ¢ ىمق     اًمٜمٌل  اًمِمٞم :

إُمر قمغم صم صم٦م ُمراشم٥م، ذًمؽ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمي ة واًمًي م اًميذي روا  اإلُمي٤مم ُمًيٚمؿ 

 : ىمي٤م  رؾميق  ذم ص ٞم ف ُمـ طمدي٨م  ن ؾميٕمٞمد اخليدري ر  ا  شمٕمي٤ممم قمٜميف ىمي٤م

: ُمـ ر ه ُمٜمٙمؿ ُمٜمٙمرًا ومٚمٞمٖمػم  سمٞمد ، ومي٢م  مل يًيرٓمع ومٌٚمًي٤مٟمف، ومي٢م  مل يًيرٓمع ¢ا  

ومٌ٘مٚمٌيف وذًمييؽ  ويٕمػ اإليييام ، نيذا اوييدي٨م ذم اًمقاىميع ًمييف قم ىمي٦م سم٤مًمِميي ص أُميير 

ُمييييـ ضمٝمييييي٦م وسمييييي٤معمجرٛمع اًميييييذي نييييق  ٞمييييي٤م  ُميييييـ ضمٝمييييي٦م  ظمييييره،  ُمييييي٤م قم ىمييييي٦م اويييييدي٨م 

واًمٜميييي٤منلم قمييييـ اعمٜمٙميييير خيرٚمٗمييييق  سم٤مًمِميييي ص أُميييير ذًمييييؽ ٕ  أُمييييريـ سميييي٤معمٕمرو  

اظمر وميي٤ًم ؿمييديدًا ُمييـ طمٞميي٨م ىمييقة  يامهنييؿ، ومٛمييٜمٝمؿ اًم٘مييقي اًمييذي ٓ شم٠مظمييذ  ذم ا  ًمقُميي٦م 

ٓريييؿ، ومٝميييق يٖميييػم اعمٜمٙمييير وًميييق شمرشمييي٥م ُميييـ وراء ذًميييؽ نييي ح ٟمٗمًيييف، وقميييغم نيييذا ضمييي٤مء 

اودي٨م  ٓ ونق ىمقًمف قمٚمٞمف اًمً م:  ومْمؾ الٝم٤مد يمٚمٛم٦م طمؼ قمٜمد  ُمي٤مم ضمي٤مرر، ًمٙميـ 

ٕمرو  ذم يمؾ اًمر٤مري  اإلؾم ُمل ؾمقاء اًمذي ضم٤مء سمف حمٛمد قمٚمٞميف وإُمر ُمِم٤مند وُم

اًمً م  و ُم٤م يم٤م  قمٚمٞمف إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ اًمٙميرام ُميـ ىمٌيؾ وم٤مًمٜمي٤مس ذم ذًميؽ ُمرٗمي٤موشمق  

 ؿميد اًمرٗمي٤موت، ـمٌٞمٕميي٦م اإلٟمًي٤م  خترٚميػ ُمييـ ويٕمػ وىميقة، وًمييذًمؽ اًمِمي٤مرع اوٙمييٞمؿ 

  يامهنيؿ اًمذي  وطمك  مم ٟمٌٞمف اًمٙميريؿ سمٛم يؾ نيذا اويدي٨م ٓطميظ شمٗمي٤موت اًمٜمي٤مس ذم

ومجٕمييؾ اعمرشمٌيي٦م اًمٕمٚمٞميي٤م ذم إُميير سميي٤معمٕمرو  نييق اًمرٖمٞمييػم سم٤مًمٞمييد، ُمييـ ر ه ُمييٜمٙمؿ ُمٜمٙمييرًا 

ومٚمٞمٖمييػم  سمٞمييد ، وميي٢م  مل يًييرٓمع ومٌٚمًيي٤مٟمف، يٕمٜمييل ٟمييز  ُمٜمزًميي٦م  ظمييره ونييل اًمرٖمٞمييػم سمٚمًيي٤مٟمف 

وسمٙم ُمييف، وىمييد يّمييؾ اًمْمييٕمػ سم٢مٟمًيي٤م  ُميي٤م  ٟمييف ٓ يًييرٓمع    يٖمييػم ٓ سمٞمييد  وٓ سمٚمًيي٤مٟمف 

ٞمػم نق    يٖمػم سم٘مٚمٌف، و   ي٘مق  سمٚمًي٤م  طم٤مًميف وىميد ي٘ميق  طملم ذاح وم٠مىمؾ درضم٤مت اًمرٖم

ذًمؽ سمٚم٤ًم  ىم٤مًمف: اًمٚمٝمؿ    نذا ُمٜمٙمر ٓ ٟمرى سمف، نذا ومٞمام يرٕمٚمؼ سم٤مًمِم ص، وىميد 

يرٕمٚمؼ سم٤معمجرٛمع يمام رشطم٧م رٟمٗمي٤ًم  ٟمًي٤م  ىميقي وًميٞمس نٜمي٤مح  ىميقه  طميد سمٕميد رؾميق  

ضمؾ قميغم طمٞمٜمام ومر  ا  قمز و ¢، ويمام  عم ٧م سمؾ رصطم٧م رٟمٗم٤ًم سم٠م  اًمٜمٌل ¢ا  

ُمييـ طمٞميي٨م  ٟمييف يييرٛمٙمـ ُمييـ اًمرٖمٞمييػم، ًمٙمٜمييف  ف ُمٙميي٦م اعمٙمرُميي٦م يميي٤م  ذم ُمٜمرٝمييك اًم٘مييقةيدييي
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ٓطمييظ    اعمجرٛمييع اًمييذي نييق ومٞمييف قمٚمٞمييف اًمًيي م ٓ يًيي٤مقمد  قمييغم شمٖمٞمييػم اعمٜمٙميير،  ذًا 

ىمقًمف قمٚمٞميف اًمًي م: ُميـ ر ه ُميٜمٙمؿ ُمٜمٙميرًا ومٚمٞمٖميػم  سمٞميد  نيذ  اعمراشمي٥م ٓ شمرٕمٚميؼ وم٘ميط 

شمرٕمٚميييؼ سمييي٤معمجرٛمع وًميييق يمييي٤م  اًمِمييي ص ىمقيييي٤ًم ذم  سم٤مًمِمييي ص يميييام ىمٚمٜمييي٤م رٟمٗمييي٤ًم سميييؾ  طمٞم٤مٟمييي٤مً 

 ¢اعمرشم٦ٌم اًمٕمٚمٞم٤م ُمـ إُمر سم٤معمٕمرو  ونق اًمرٖمٞميػم سم٤مًمٞميد، ذًميؽ يمي٤م  نيق رؾميق  ا  

طم٤مؿميي٤م ، وًمٙمٜمييف ر ه     ?طمٞمييٜمام وميير  ُمٙميي٦م ًمٙمٜمييف ُميي٤م همييػم ، نييؾ يميي٤م  ذًمييؽ قمجييزًا ُمٜمييف

طمٞم٨م  اًمرٖمٞمػم سم٤مًمٞمد نٜم٤م ىمد ي٥ًٌم ومرٜم٦م وُمٗمًدة يمؼمه، ًمذًمؽ ايمرٗمك سم٤مًمرٖمٞمػم سم٤مًمٚم٤ًم 

 ؿميي٤مر  مم    نييذ  اًمٙمٕمٌيي٦م يٜمٌٖمييل    يٕميي٤مد سمٜمٞم٤مهنيي٤م قمييغم ىمقاقمييد  سمييرانٞمؿ قمٚمٞمييف اًمًيي م 

 ًمقٓ    اًم٘مقم نؿ طمدي٨م قمٝمد سم٤مًمنمح. 

ًميييذًمؽ سمييي٤مرح ا  وميييٞمٙمؿ  ٟمييي٤م  ىميييق  سمييي٠م  نييي١مٓء اًميييذيـ ي٘مقًميييق  سمييي٠م  اعمًيييٚمؿ ُمييي٠مُمقر 

سم٤مًمرٖمٞمػم..! نذا يم م ص ٞم  ذم الٛمٚم٦م وًمٞمس ص ٞم ٤ًم ذم اًمرٗمّمٞمؾ، اًمرٗمّمٞمؾ نق 

ام ذيمييرت رٟمٗميي٤ًم شميي٤مرة يرٕمٚمييؼ سم٤مًمِميي ص وىمييد يٙمييق  قميي٤مضمزًا، نييق سم٢مُمٙم٤مٟمييف ُمييـ طمٞميي٨م يميي

اعمجرٛميييع.. سم٢مُمٙم٤مٟميييف    يٖميييػم ًمٙمٜميييف ويييٕمٞمػ ومٞمٙمرٗميييل سمييي٤مًمرٖمٞمػم سم٤مًمٚمًييي٤م ، ًمٙمٜميييف  ؿميييد 

وٕمٗم٤ًم ُمـ ذًمؽ ومٞمٙمرٗمل سم٤مًمرٖمٞمػم سم٤مًم٘مٚم٥م ونذا  دٟمك درضم٤مت اإليام  يمام ضمي٤مء ذًميؽ 

٨م ٟمٗمًيييف وًميييٞمس وراء ُمٍميييطم٤ًم ذم سمٕميييض إطم٤مديييي٨م اًمّمييي ٞم ٦م، وُمٜمٝمييي٤م نيييذا اويييدي

 ذًمؽ ذرة ُمـ  يام ،  و يمام ىم٤م  قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م. 

 ًمٕمكم  ضم٧ٌم قمـ نذا اًم١ًما     ؿم٤مء ا .

 ضمزاح ا  ظمػمًا. اعم٘مدم:

 و ي٤مح. اًمِمٞم :

وا  ي٤م ؿمٞم   ٟم٤م ُم٤م ُميـ جمٚميس ٟمجٚمًيف يقُمي٤ًم  و ؾمي٤مقم٦م ُمٕميؽ  ٓ وبيري  اعم٘مدم:

اًمذي ٓ  ٚمػ  ٓ سمف.. ٟمٗمٞمد اًمٌمء ا  قمز وضمؾ اوٙمٛم٦م قمغم ًم٤ًمٟمؽ، ومٜمٗمٞمد وا  

اًمٙم ػم اًمٙم ػم ومٝمٜمٞمئ٤ًم ًمؽ قمٚمٛمؽ، ونٜمٞمئ٤ًم ًمٜم٤م ؾمامقمف واًمٕمٛمؾ سميف    ؿمي٤مء ا ، ًم٘ميد وا  

 ووٕم٧م ىم٤مقمدة ُم٤م اًمرٗم٧م  ًمٞمٝم٤م ذم فمٜمل قم٤ممل ُمـ ىمٌٚمؽ ومجزاح ا  ظمػمًا.
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ؿمٞم ٜم٤م ُمـ إُمقر اًمرل ًمٗمر٧م ٓ  ىمق  ٟمٔمري و ٟمام ؾمٛمٕمل و ٟم٧م شمر يدث ىمٚمي٧م: 

اعمًييٚمٛملم، نييذ  اًمٙمٚمٛميي٦م ذيمرشمٜمييل سميي٠مُمريـ:  ُميي٤م إُميير إو  ومرٕمٔمٞمٛمييؽ ي٘مييق  قمٚمييامء 

اًمٕمٚمييييامء وشم٘مييييديرح  ييييي٤منؿ، وطمرصييييؽ قمييييغم اإلوميييي٤مدة ُمييييٜمٝمؿ، وآقمييييؽما  سمٗمْمييييٚمٝمؿ 

وىميييدرنؿ ذم طمٞمييي٤موؿ وسمٕميييد وييي٤موؿ، نيييذ  إومم..  ُمييي٤م اًم ٤مٟمٞمييي٦م وميييام ي٘مقًميييف  وًمئيييؽ 

ٙم ييػميـ اعمٗمييؽمو  انيي٤مًمٙمق  قمٜمييدُم٤م يييذيمرو  اًمِمييٞم  ٟميي٤مرص ونييق ؿمييقيم٦م ذم طمٚمييقن اًم

ُمييـ  قمييداء نييذ  إُميي٦م همييػم اعمٜمّمييٗملم،  ُميي٤م  قمييداء نييذ  إُميي٦م اعمٜمّمييٗمق  وم٢مٟمييؽ ًمًيي٧م 

ؿميييقيم٦م ذم طمٚميييقىمٝمؿ  ٟميييام  ٟمييي٧م ىمٚميييؿ بيييري قميييغم ىمراـمٞمًيييٝمؿ اقمؽماومييي٤ًم سمٗمْميييؾ قمٚمٛميييؽ 

 قمٚمٞمٝمؿ، ومجزاح ا  ظمػمًا وسم٤مرح ا  ومٞمؽ.

 و ي٤مح. اًمِمٞم :

ونيييق  ؿميييٞم ٜم٤م  يْمييي٤ًم نٜمييي٤مح ُمًييي٠مًم٦م ذيميييرت ذم اويييدي٨م اًميييذي  وردايييق  اعم٘ميييدم:

: ًمييقٓ    ىمقُمييؽ طمييدي ل قمٝمييد ٕقمييدت اًمٌٞميي٧م قمييغم ىمقاقمييد ¢طمييدي٨م  قميي٤مدة ىمقًمييف 

 سمييرانٞمؿ قمٚمٞمييف اًمًيي م، صمييؿ عميي٤م  ُمرنيي٤م    شمّمييكم ذم اوجيير، اًمًيي١ما  او٘مٞم٘ميي٦م اًمييذي 

 ريييد     ؾميي٠مًمف وًمييرسمام يٙمييق  ُمٕمٚمقُميي٤ًم الييقاب قمٜمييد اًمٙم ييػميـ وًمٙمييـ ٟمريييد ؿمييٞمئ٤ًم ُمييـ 

 و اوييييدي٨م يٙميييي٤مد يٍمييييح سميييي٠م   اًمٌٞميييي٤م  واًمرٗمّمييييٞمؾ، نييييذا اًمًيييي١ما  نييييق: يميييي٠مٟمام يٚمٛميييي 

اًم٘مقاقمييد يميي٠مٟمام يم٤مٟميي٧م ُمرقارصميي٦م ضمييٞم ً قمييـ ضمٞمييؾ ُمٜمييذ زُمييـ  سمييرانٞمؿ قمٚمٞمييف اًمًيي م، نييذا 

اًمِمييٓمر إو  ُمييـ اًمًيي١ما ، و ُميي٤م اًمِمييٓمر اًم يي٤مين ومٙميي٠مين  عميي   يْميي٤ًم ُمييـ اوييدي٨م    

سمٜميي٤مء اًمٌٞميي٧م واًمييذي سمٜميي٤م   و  ىميي٤مم ىمقاقمييد   سمييرانٞمؿ و ؾمييامقمٞمؾ قمٚمييٞمٝمام اًمًيي م، يميي٠مٟمام 

اقميد  وطمٞمي٤ًم ُميـ اًميقطمل، ومٜمريييد ؿميٞمئ٤ًم ُميـ اًمٌٞمي٤م  واًمرٗمّميٞمؾ طميق  نييذا يمي٤م   دييد ىمق

 اًم١ًما  ذي اًمِمٓمريـ، سم٤مرح ا  ومٞمٙمؿ.

 ُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمق  اًم٘مقاقمد اًمرل يم٤مٟم٧م اًمٙمٕم٦ٌم ىمد سمٜمٞم٧م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ  سمرانٞمؿ  اًمِمٞم :

قمٚمٞمف اًمً م  هن٤م يم٤مٟم٧م ُمٕمرووم٦م ومٝمق يمذًمؽ، ويم٤م  ىميد  ًم٘ميل ذم ٟمٗميسي و ٟمي٤م   يدث 

ا     ؾمييرٓمرد ىمٚمييٞم ً ًمٜمر ييدث سميي٠م  اًمٙمٕمٌيي٦م ىمييد سمٜمٞميي٧م ومييٞمام سمٕمييد قمييـ طمييدي٨م قم٤مرِميي٦م نييذ

قمغم ىمقاقمد  سمرانٞمؿ قمٚمٞمف اًمًي م، ًمٙمٜميل ظمِميٞم٧م ُميـ    يٙميق  نيذا آؾميرٓمراد هميػم 
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ُمٜم٤مؾم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمجقاب ىمد رصوم٧م اًمٜمٔمر قمٜمف، وأ   ىمق     اًمٙمٕم٦ٌم ىميد يمري٥م ا  

ٞمؿ قمٚمٞميييف اًمّمييي ة قميييز وضميييؾ نييي٤م    يٕميييقد سمٜمٞم٤مهنييي٤م وًميييق زُمٜمييي٤ًم ىمٚميييٞم ً قميييغم ىمقاقميييد  سميييران

واًمًيي م ذًمييؽ ذم زُمييـ ظمييروج قمٌييد ا  سمييـ اًمييزسمػم قمييغم اخلٚمٞمٗميي٦م إُمييقي  فمٜمييف قمٌييد 

 اعمٚمؽ.

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ٟمٕمؿ، ودقمقة اًمٜم٤مس عم٤ٌميٕمريف ظمٚمٞمٗمي٦م ونيق ذم ُمٙمي٦م ومٗميل طم٤مًمي٦م يمقٟميف نٜمي٤مح  اًمِمٞم :

ىمد ٟمّم٥م ٟمٗمًف ظمٚمٞمٗم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ندم ـمروم٤ًم ُمـ اًمٙمٕم٦ٌم ويمِمػ قميـ ىمقاقميد  سميرانٞمؿ 

وشمقصػ وصٗم٤ًم ٓ  ييين أ ؛ ٕٟميف وصيػ نٜميد  ُمي٤مدي يمٞميػ  قمٚمٞمف اًمً م،

ومٕمٌيد ا  سميـ اًميزسمػم ر  ا   ?يم٤مٟم٧م اوجي٤مرة، ُمٓمٌ٘مي٦م  و رايمٌي٦م سمٕمْميٝم٤م قميغم سمٕميض

قمٜمف وقميـ  سمٞميف  يْمي٤ًم ىميد  قمي٤مد سمٜمي٤مء اًمٙمٕمٌي٦م قميغم  ؾمي٤مس  سميرانٞمؿ قمٚمٞميف اًمًي م؛ وذًميؽ 

ٝم٤م، و ٟمرؿ شمٕمٚمٛميق     ٕٟمف يم٤م  ىمد شمٚم٘مك إُمر قمـ اًمًٞمدة قم٤مرِم٦م ر  ا  شمٕم٤ممم قمٜم

زسمػم نق يٙمق  اسمـ  ظمي٧م اًمًيٞمدة قم٤مرِمي٦م  ؾميامء ر  ا  شمٕمي٤ممم قمٜمٝمي٤م، اًمسمـ  قمٌد ا 

وًمٙمـ ُمع إؾمػ اًمِمديد شمدظمٚم٧م اًمًٞم٤مؾم٦م وإطم٘م٤مد اًمرل يم٤مٟم٧م دمري يقُمئذ سملم 

وٙمٛميي٦م  رادنيي٤م    ي٘مرييؾ قمٌييد ا  سمييـ اًمييزسمػم  قمييز وضمييؾسمٕمييض اوٙميي٤مم طمٞمييٜمام ىمييدر ا  

و   يًير٘مر إُمير واخل ومي٦م ًمٕمٌيد اعمٚميؽ سميـ ُميروا  ومي٠مُمر هبيدم ر  ا  شمٕم٤ممم قمٜمف 

اًمٙمٕمٌيييي٦م اًمرييييل ضمييييددن٤م قمٌييييد ا  سمييييـ اًمييييزسمػم و قم٤مدويييي٤م  مم ُميييي٤م يم٤مٟميييي٧م قمٚمٞمييييف ذم زُمييييـ 

ال٤منٚمٞميي٦م، سمييؾ ذم زُمييـ اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م اًمييذي اٜمييك    يٕمٞمييدن٤م قمييغم  ؾميي٤مس 

، ومٕمٌيد اعمٚميؽ  سمرانٞمؿ ًمٙمٜمف ظمٌم ُمـ اًمٗمرٜم٦م، وم٠مىمر اًمٌٜمٞم٤م  ال٤منكم ًمٚمٙمٕم٦ٌم يمام يم٤م 

سمـ ُمروا   قم٤مد اًمٙمٕم٦ٌم  مم ُم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ذم اًمٕمٝمد إو ، صمؿ ُمـ اعم١مؾمػ  ٟمف ٟمدم 

وًمٞم٧م  ٟمف ُم٤م ومٕمؾ ُم٤م يٜمدم قمٚمٞمف، طمٞم٨م روه اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم ص ٞم ف  ٟمف يم٤م  نٜمي٤مح 

جمٚمييس سمييلم يييدي قمٌييد اعمٚمييؽ سمييـ ُمييروا  ومجييره ُمقوييقع اًمٙمٕمٌيي٦م وُميي٤م ومٕمٚمييف قمٌييد ا  

قمد  سميرانٞمؿ قمٚمٞميف اًمًي م، وسمٓمٌٞمٕمي٦م اوي٤م   ٟمٙمير ذًميؽ سمـ اًمزسمػم ُمـ  قم٤مدو٤م قمغم ىمقا

قمٌد اعمٚمؽ قمغم قمٌد ا  سمـ اًمزسمػم، ومٙم٤م   طمد او٤مرضيـ وـ ؾمٛمع اويدي٨م قميـ 
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ُمي٤م  ذيميير أ  اًمقاؾمييٓم٦م  ٟمييام نييق همييػم قمٌيد ا  سمييـ اًمييزسمػم قمييـ اًمًييٞمدة قم٤مرِميي٦م ر  ا  

قمٚمٞمييف اًمًيي م،  شمٕميي٤ممم قمٜمٝميي٤م  هنيي٤م نييل اًمرييل طمييدصم٧م قمٌييد ا  سمييـ اًمييزسمػم سم٘مقاقمييد  سمييرانٞمؿ

و   قمٌييد ا  سمييـ اًمييزسمػم ُميي٤م ومٕمييؾ  ٓ ُميي٤م شمٚم٘ميي٤م  قمييـ اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م ُمييـ 

ـمريؼ ظم٤مًمرف قم٤مرِم٦م، نٜم٤م ٟمدم قمٌد اعمٚمؽ وىم٤م : ًميق قمٚمٛمي٧م ذًميؽ ُميـ ىمٌيؾ عمي٤م ومٕمٚمي٧م 

 ُم٤م ومٕمٚم٧م.

 ... سمٕمد ُمٜمدم. ُمداظمٚم٦م:

ُم٤م وٓت طملم ُمٜمدم، ًمذًمؽ وم٤مٕؾمس نذ  واًم٘مقاقمد ُمٕمرووم٦م.. ُمٕمرووم٦م،   اًمِمٞم :

 سم٘مل اًمِمٓمر..

 ؿمٞم ٜم٤م شمٕم٘مٞم٤ًٌم قمغم ُم٤م ضمره سملم قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروا . اعم٘مدم:

 واو٤مرث. اًمِمٞم :

اويي٤مرث سمييـ قمٌييد ا ، ذم او٘مٞم٘ميي٦م قمييغم ىمييرب اًمٕمٝمييد اًمييذي يميي٤م  سمٞمييٜمٝمؿ  اعم٘مييدم:

 وسملم زُمـ اًمٜمٌقة مل يٙمـ نٜم٤مح وم٤مرن سمٕمٞمد ذم اًمزُمـ يمقهنؿ يمٚمٝمؿ ذم اًم٘مر  إو .

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

ع نيييذا يرٌيييلم ًمٜمييي٤م    ُمٕمرومييي٦م اًمروايييي٤مت واًمًيييٜمـ وأصمييي٤مر ُمٕمرومييي٦م وًمٙميييـ ُمييي اعم٘ميييدم:

اعمرييي٠مظمريـ قميييـ اعمر٘ميييدُملم قميييغم اًم٘مييييرب واًمٌٕميييد ؾميييقاء، يٕمٜميييل  ىمّميييد ذم اًمٜمًييييٞم٤م  

واًمؽمح ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يٜمًك وُمٜمٝمؿ ُمـ يؽمح ُم٤م يٕمر ، وُمٜمٝمؿ ُمـ مل يٕمر   صي ً ومي٢مذًا 

   اًمٕمٚميييؿ  ٕمرومييي٦م  واعم ىميييق : اًم٘ميييرب واًمٌٕميييد ؾميييقاء ذم نيييذا إُمييير و قمٜميييل سميييذًمؽ    

، ومرّمقر قمٌد ¢يٕمرٛمد قمغم ُمٕمروم٦م أصم٤مر واًمًٜمـ اًمرل صمٌر٧م ٟمًٌرٝم٤م  مم رؾمق  ا  

اعمٚمؽ سمـ ُمروا  قمٜمدُم٤م  ٟمٙمر قمغم ٟمٗمًف ومٞمام سمٕمد طمٞم٨م ىم٤م : ًمق يمٜم٧م  قمٚمؿ ُم٤م  قمٚمؿ 

ًمؽميميي٧م وُميي٤م  ٛمٚميي٧م، وميي٢مذًا نٜميي٤م يرٌييلم ًمٜميي٤م    قمٌييد اعمٚمييؽ ذم ٟمداُمرييف ُميي٤م يميي٤م  يٕمٚمييؿ ُميي٤م 

٤م روه قمٌييد ا  سمييـ اًمييزسمػم قمييـ قم٤مرِميي٦م ر  ا  قمٜمٝميي٤م، ،  و ُميي¢ضميي٤مء قمييـ رؾمييق  ا  

ونييذ  طمجيي٦م ًمٜميي٤م ايضيي سمٜميي٤م  مم اًمٓمريييؼ اًم طمييؼ  مم يييقم اًم٘مٞم٤مُميي٦م  ٟمٜميي٤م واوٛمييد      
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 ٟمًٞمٜم٤م  و  ظمٓم٠مٟم٤م ومٜم ـ واوٛمد   ذم قمّمٛم٦م ُمـ  ُمرٟم٤م، ٟمٕمؿ.

 ... اًمِمٞم :

 نذ  ونذا. اعم٘مدم:

 ا   يمؼم. اًمِمٞم :

ُمرٟم٤م يٕمٜمل ٟم ٛمل  ٟمٗمًٜم٤م هبذ  اًم٘م٤مقمدة، ٟم يـ ٟمٕمؿ،  ىمق  ذم قمّمٛم٦م ُمـ   اعم٘مدم:

ٟمرٙمٚمؿ قمـ اًمٕمٝمد إو  وُمع ذًمؽ اًمٕمٝمد إو  ُم٤م  ٟمٙمر  طمد قمـ  طمد و ٟمام اقميؽم  

قمٌد اعمٚمؽ  ظمػمًا سم٠م  إُمر يم٤م  قمٚمٞمف ٓ ًمف، إُمير اًم ي٤مين ؿميٞم ٜم٤م    اؾمير٘مرار اًمٌدقمي٦م 

ٜم٦م ُم٤مويٞم٦م ؾمٌ ٤م  ا  اًمٕمٔمٞمؿ.. اؾمر٘مرار اًمٌدقم٦م وـميق  دواُمٝمي٤م ذم اًمٜمي٤مس بٕمٚمٝمي٤م ؾمي

يمام نق ُمٕمرو ، وًمذًمؽ قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروا  ًمق شمري٨م  و دقم٤م اًمٜمي٤مس قميغم إىميؾ 

   يٜمٔمروا ذم إُمر،  و ًمق  ٟمف  ومِمك ذم اًمٜم٤مس ؾم١مآً وىم٤م : ُمـ ُمٜمٙمؿ يٕمٚمؿ    قمٌد 

ومييييرسمام يميييي٤م   ضم٤مسمييييف اًمٙم ييييػمو  همييييػم طمرييييك  ?ا  سمييييـ اًمييييزسمػم يميييي٤م  قمييييغم طمييييؼ ومييييٞمام ومٕمييييؾ

   ـمييق  ُمٙميي٨م اًمٜميي٤مس قمييغم اًمٌدقميي٦م بٕمٚمٝمييؿ اويي٤مرث سمييـ قمٌييد اإلًمييف، ًمييذًمؽ  ىمييق  

يرنقمق   يْم٤ًم ذم شمٖمٞمػم اًمًٜم٦م و زاًمرٝم٤م، ونذا اًمذي يم٤م  وهمٗمير ا  ًمٕمٌيد اعمٚميؽ سميـ 

 ُمروا  وهمٗمر ا  ًمٕمٌد ا  سمـ اًمزسمػم، و و٘مٜم٤م    ؿم٤مء ا  سم٤مًمّم٤مولم داراًم. 

ؿمٞم ٜم٤م ذيمرشمؿ يمٚمٛم٦م اإلُم٤مم  محد  ٟميف يمي٤م  ييره شمٙمًيػم رٓت اعمٕمي٤مز  واًمٓميرب 

همييػم ذًمييؽ، وًمٙمييـ قمييغم  ٓ  ّمييؾ اعمٗمًييدة، اإلُميي٤مم  محييد سمييـ طمٜمٌييؾ رمحييف ا  و

سمّميؼم  قميغم إذه، وىمّميرف  ¢ونق اًمّم٤مسمر اعم ر٥ًم اًمذي  طمٞمي٤م ؾميٜم٦م رؾميق  ا  

ذم ظمٚميؼ اًم٘مييرر  ىمّميي٦م ٓ شمٜمًييك قمييغم اًمييدنر، نيذا اًمرضمييؾ اًم٘مييقي يْمييع نييذ  اًم٘م٤مقمييدة 

ًمريل ٓ ي٘ميقه اًمقاطميد ُمٜمي٤م سمٜمٗمًف  يْم٤ًم وير يدث قمٜمٝمي٤م، وميام سم٤مًميؽ سمٜمي٤م ذم نيذ  إيي٤مم ا

 ذم يم ػم ُمـ إطمٞم٤م  قمغم    يّمؼم  ُم٤مم ومرٜم٦م صٖمػمة وصٖمػمة ضمدًا.

 رمحف ا . اًمِمٞم :

 ومرطمؿ ا  اإلُم٤مم  محد سمـ طمٜمٌؾ. اعم٘مدم:
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  ُم٤مم اًمًٜم٦م سم٤موؼ. اًمِمٞم :

صمييؿ اًم يي٤مين ييي٤م ؿمييٞم ٜم٤م ًمٗميي٧م ٟمٔمييري ذم ٟمٔمييرشمٙمؿ  و ذم نييذ  اًم٘م٤مقمييدة اًمرييل  اعم٘مييدم:

  اًمٗميرد اًمقاطميد  ذا  راد    يٜمٙمير اعمٜمٙمير وبيد ذم ٟمٗمًيف  فمٝمراقن٤م ضمٚمٞم٦م ضمديدة  

اًم٘مقة ٓ بقز ًمف اؾمرٕمام  نيذ  اًم٘ميقة  ٓ سمٕميد    يٜمٔمير ذم واىميع  ُمير الامقمي٦م، نيذ  

واطمدة..  ُم٤م اًم ٤مٟمٞم٦م ونل اعمٝمٛم٦م  ٟمٜم٤م ًمق اؾمر٘مر ٟم٤م شم٤مري  اإلؾمي م ُميـ  وًميف  مم رظمير  

ؾميٞمد اًمِميٝمداء  ¢اًمٜمٌيل ًمقضمدٟم٤م اًمذيـ وىمٗمقا نذا اعمقىمػ اًميذي ييد  قمٚمٞميف طميدي٨م 

محيييزة ورضميييؾ ىمييي٤مم  مم  ُمييي٤مم ضمييي٤مرر ومييي٠مُمر  وهنييي٤م  وم٘مرٚميييف، نيييذا ىمٚمييي٦م ىمٚمٞمٚمييي٦م سم٤مًم٘مٞمييي٤مس  مم 

 ا٤منػم إُم٦م.

  ىمؾ ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ. اًمِمٞم :

 ىمييؾ ُمييـ اًم٘مٚمٞمييؾ ضمييدًا، وًمييذًمؽ قمٜمييدُم٤م ٟمًرِمييٝمد ُميي  ً سمًييٕمٞمد سمييـ ضمٌييػم  و  اعم٘مييدم:

ـ ٟمييذيمر اإلُميي٤مم سمٗميي   ووميي   ُمييـ نيي١مٓء اًمييذيـ ُمْمييقا ذم نييذا اًمريي٤مري  او٘مٞم٘ميي٦م ٟم يي

 محييد رمحييف ا ،  و  ُمييـ ٟمييذيمر ٟمييذيمر اإلُميي٤مم  محييد، وُمييع ذًمييؽ ىميي٤م  نييذ  اًمٙمٚمٛميي٦م 

اًمٕمٔمٞمٛمييي٦م اًمريييل  يييذر يمييي٠مٟمام  يييذر إُمييي٦م ومٞمٝمييي٤م ُميييـ اًمقىميييقع ذم نيييذ  إظمٓمييي٤مء اًمريييل 

ٟمًييٛمٕمٝم٤م يم ييػمًا ذم ُم ييؾ نييذ  إييي٤مم، ؿمييٞم ٜم٤م سم٘مييل نٜميي٤مح ضمييزء ُمييـ اًمًيي١ما   يْميي٤ًم  رضمييق 

وميٞمام ؾميٌؼ ذم يم يػم ُميـ اعمجي٤مًمس اًمٕمٚمٛميل اًمريل  و   يم٤م  القاب قمٜمف شمٙمرر  و وىمع

ؿمييٝمدٟم٤من٤م ُمٕمٙمييؿ  و قمٜمييديمؿ سميي٤مرح ا  ومييٞمٙمؿ، ٟم ييـ ذيمرٟميي٤م ُمٜمٝمجييلم اصمٜمييلم قمٜمييد نيي١مٓء 

الامقمييي٤مت اإلؾميييي ُمٞم٦م.. ُمٜمٝمجييييلم يميييؾ ُمييييٜمٝمؿ  و يمييييؾ واطميييد ُمييييٜمٝمام ي٘مييييق  صيييي٤مطمٌٝم٤م 

ويييدقمل سم٠مٟمييف نييق صيي٤مطم٥م اوييؼ ذم نييذا، و ٟمييف ٓ يرٖمييػم ُمييـ إُميير يشء  ٓ  ذا ـمٌييؼ 

ًميييذي يٕمر٘ميييد ، ىمٚمٜمييي٤م سمييي٠م  نٜمييي٤مح ومٚمٜمًيييٛمٝمؿ ُمرِميييدديـ.. ٟم٘ميييق  اًميييذيـ ي٘مقًميييق  اعميييٜمٝم٩م ا

سمقضمقب اًمرٖمٞمػم سم٤مًم٘مقة ُمٝمام يم٤مٟم٧م اًمٜمر٤مر٩م، وٓ دًمٞمؾ قمغم ذًميؽ وي٤م وىميع ذم سمٕميض 

سم د اعمًٚمٛملم أ  ُمـ  ىمدام سمٕمض اًمِم٤ٌمب اعمر ٛمًلم، وٓ ٟميدري ُمي٤م وراء ذًميؽ 

ييدقمل اًمٜميي٤مس سم٠مهنيي٤م ىمٌييقر   يْمي٤ًم ُمييـ  ىمييداُمٝمؿ قميغم  زاًميي٦م سمٕمييض اًم٘مٌيقر اًم٘مديٛميي٦م، اًمرييل

 ص٤مولم  و يمذا وا   قمٚمؿ ُم٤م ىمدُمقا.



 أخالق الداعية وأولياته ------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباىي يف امليهج

733 

 اعم٘مّمقد سمٌٜم٤مء اًم٘مٌقر. اًمِمٞم :

 ىمّمييد اًمٌٜميي٤مء ٟمٕمييؿ وًمًيي٧م  ىمّمييد ٟمٗمييس اًم٘مٌييقر ٟمٕمييؿ، و ٟمييام  ىمّمييد اًمٌٜميي٤مء  اعم٘مييدم:

اًمييذي ؿمييٞمد قمييغم اًم٘مٌييقر ذم سمٕمييض سميي د اعمًييٚمٛملم  ىمييدُمقا قمييغم  زاًمرٝميي٤م سميي٤مًم٘مقة، وٓ 

ُمـ  ندار اًمدم واؾمر٤ٌمطم٦م إٟمٗمس..،  مم هميػم  ؿمؽ  ٟمف ٟمر٩م قمـ ذًمؽ ُمٗمًدة قمٔمٞمٛم٦م

 ُم ييي٤م   تذًميييؽ ُميييـ اعمٗم٤مؾميييد اًمٕمٔمٞمٛمييي٦م، ومٜمرٞمجييي٦م اًمرِميييدد اًمريييل وىميييع ومٞمٝمييي٤م نييي١مٓء ىمييي٤مد

نييي١مٓء  مم    ي٘مٕميييقا ذم ُم يييؾ نيييذ  اعم ييي٤مـمر اًمٕمٔمٞمٛمييي٦م وأصمييي٤مر اًمرنٞمٌييي٦م اًمريييل  ودت 

سم٠مرواح سمٕمض اًمٜم٤مس، اًمٗمريؼ اًم ٤مين اًمذي ي٘مق   و  ص ٤مب اعميٜمٝم٩م اًم ي٤مين ي٘مقًميق  

 سميييد ُميييـ اًمريييدرج ذم اًمٕمٛميييؾ اإلصييي طمل، اًمٌيييدء سمرٗم٘مٞميييف اًمٜمييي٤مس وشمٕمٚميييٞمٛمٝمؿ، واًمٌيييدء ٓ

سمرّميييقي٥م اًمٕم٘مٞميييدة وشمّميييٗمٞمرٝم٤م، وشمرسمٞمييي٦م إضمٞمييي٤م  شمرسمٞمييي٦م  ؾمييي ُمٞم٦م قميييغم ووميييؼ إطمٙمييي٤مم 

، ¢اًمنميييقمٞم٦م واًمٗميييروع اًمديٜمٞمييي٦م اًمريييل ٟميييز  هبييي٤م اًميييقطمل إُميييلم قميييغم ىمٚمييي٥م اًمرؾميييق  

 وضمييف اوييؼ ٓ  ىمييق  ُمييرة ومييٜم ـ ٟمريييد  يْميي٤ًم يمٚمٛميي٦م وم٤مصييٚم٦م ذم نييذا إُميير طمرييك يرٌييلم

 ظمره و ٟمام ًمٖمػمٟم٤م ومٜم ـ واوٛمد   ٟمٕمر  وضمف اويؼ ومٞمٝمي٤م وًمٙميـ سمٞم٤مٟمي٤ًم وشمقويٞم ٤ًم 

 عمـ بٝمؾ نذا إُمر، وضمزايمؿ ا  ظمػمًا.

ٓ  فمييييـ قمٜمييييدي يشء زييييي٤مدة قمييييغم ُميييي٤م شم٘مييييدم  ٓ    يم ييييػمًا وييييـ يييييدقمق   اًمِمييييٞم :

وسمييي٤مًمرٖمٞمػم ًمٚمٛمٜمٙمييير اإلصييي ح ويرٗم٘ميييق  ُمٕمٜمييي٤م قميييغم  ٟميييف ٓ يٜمٌٖميييل آؾميييرٕمج٤م  سمييي٤مُٕمر 

سميي٤مًم٘مقة وسم٤مًمِمييدة، ٓ  قمر٘مييد    يم ييػمًا ُمييـ نيي١مٓء اًمييذيـ يييدقمق  اإلصيي ح سميي٤مًمرل نييل 

 طمًـ نؿ يًٚمٙمق  ـمرييؼ اإلصي ح؛ ٕٟمٙميؿ شمٕمٚمٛميق  واوٛميد      ؾميٚمقح ـمرييؼ 

اإلصييي ح يرٓمٚمييي٥م قمٚمييياًم، ويرٓمٚمييي٥م قمٚمييياًم ُميييـ ٟميييقع ظمييي٤مص ٓ يٕمروميييف اًمٞميييقم اييي٤منػم 

ؿ، ومْميي ً قمييـ ُمييـ يييدقمق   هنييؿ ُمييـ اًمييدقم٤مة قمٚمييامء اعمًييٚمٛملم ومْميي ً قمييـ ـميي ب اًمٕمٚميي

اإلؾمييي ُمٞملم، ويٌرٖميييق  اإلصييي ح سم٤معمًيييٚمٛملم و   يٕميييقدوا سم٤معمًيييٚمٛملم  مم ُمييي٤م يمييي٤م  

قمٚمٞميييف اًمًيييٚمػ اًمّمييي٤مًم ،  قمر٘ميييد    يم يييػمًا ُميييـ نييي١مٓء اًميييذيـ ييييدقمق  اإلصييي ح، وىميييد 

يًٛمق  هبذا آؾمؿ ٟمٗمًف نؿ ُم٤م ؾميٚمٙمقا ـمرييؼ اإلصي ح؛ ٕ  ـمرييؼ اإلصي ح نيق 

ٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م، واًمًيييٜم٦م اًمّمييي ٞم ٦م يميييام شمٕمٚمٛميييق ، وذًميييؽ ُميييـ سمييي٤مب اًمرضميييقع  مم اًم
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قِ   ِْ  ﴿اًمرٓمٌٞميييؼ عم يييؾ ىمقًميييف شمٕمييي٤ممم:  ؾُمييي وُ   ِمَم ا  ِ َواًمر  ُردُّ  وَمييي
ٍ
ء ٢مِْ  شَمٜمَييي٤مَزقْمُرْؿ ذِم يَشْ وَمييي

٠ْمِويً   ـُ شَمييي ييي ًَ ػْمٌ َوَ طْم َؽ ظَمييي
ِر َذًمِييي  نيييؿ ىميييد [99]النسدددل  ﴾يُمٜميييُرْؿ شُم١ْمُِمٜمُيييقَ  سمِييي٤م  ِ َواًْمٞمَيييْقِم أظِمييي

يرٗم٘مييق  ُمٕمٜميي٤م ذم    ـمريييؼ اإلصيي ح واًمييدقمقة سميي٤مًمرل نييل  طمًييـ يمييام ذيمرٟميي٤م، وًمٙمٜمييف 

 يّمدن قمغم اًمٙم ػم ُمٜمٝمؿ ىمق  اًمِم٤مقمر: 

 ترجو َّلللـجسة ومل تسؾك  سوسلؽفس

 

 

 

 إن َّلللسػقـة ال جتري عذ َّلللقوسس 

 ٟم ـ ٟم٘مق  سم٠م  اإلؾم م يمام ىم٤م  اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف ا : 

  وووووسا َّلل   وووووسا ردووووووله

 

 

 

 س  سل ؿو ووه ووسا َّلللاوو س ة لووق 

  س َّلللعؾم كاسك لؾخالف دػسهة  

 

 

 

  ووا َّلللردوووا و ووا رأي  ؼقووه 

 مم رظمر إسمٞم٤مت، اًمِم٤مند    ن١مٓء اًمدقم٤مة ًمإلص ح ُم٤م ٟمٌٝمقا اًمٕمي٤ممل اإلؾمي ُمل  

وٓ ومٝمٛمقنؿ ودًمقنؿ قمغم اًمًٜم٦م ذم ُم ؾ ُم٠ًمًم٦م اًم٘مٌقر ُم  ً ًمٙمـ  ذا ُم٤م ومقضمئقا سم٠م  

شمنقمقا ومٖمػموا و ٟمٙميروا اعمٜمٙمير سم٤مًمٞميد سمٕمض اًمِم٤ٌمب  و سمٕمض الامقم٤مت اؿمرٓمقا و

اًمٚملم    شمٌٞمٜمقا ًمٚمٜم٤مس    نذا ُمٜمٙمر، وم٢مذا  ?ص٤مطمقا سم٠م  نذ  ؿمدة، وًمٙمـ ُم٤م نق اًمٚملم

ُميي٤م  ٟمٙميير نييذا اعمٜمٙميير وًمييق سم٤مًمِمييدة نيي٤م  إُميير؛ ٕ  اًمٜميي٤مس يٙمقٟمييق  قمييغم سمٞمٜميي٦م وقمييغم 

ذيمييير ُميييـ    نيييذا اًمرٖمٞميييػم ًمييييٞمس نيييق ُميييـ سمييي٤مب قمييييدم آطميييؽمام ًمألُميييقات وُميييـ سميييي٤مب 

ٟم٦م سميي٤مُٕمقات ظم٤مصيي٦م  ذا يميي٤مٟمقا ُمييـ اًمّميي٤مولم  و إوًمٞميي٤مء، وىمييد يٙمييق  نٜميي٤مح آؾمييرٝم٤م

ٜمام يٙمييق  اًمِمييٕم٥م ىمييد ىمٌييقر سمٕمييض إٟمٌٞميي٤مء يمييام ي٘ميي٤م  ذم سمٕمييض اًمييٌ د  مم رظميير ، طمٞميي

ًمر٘مٌؾ نذا اًمرٖمٞمػم وًمق يم٤م  سمِمدة ؾم٤مسم٘م٦م ٕواهن٤م يٙمق  وىم٧م نذا اًمرٖمٞميػم ظمٗمٞمٗمي٤ًم  ُنلء

ٝمؿ وشمٌٞمييلم اًمًييٜم٦م اًمرييل همٗمييؾ ايي٤منػم ضمييدًا، ًمٙمييـ نييؿ ٓ يًييٕمق  ًمرٜمٌٞمييف اًمٜميي٤مس و ي٘ميي٤مفم

اًمٜم٤مس قمٜمٝم٤م سمٞمد  هنؿ ذم همٗمٚمرٝمؿ ؾم٤منق ، ومي٢مذا ُمي٤م اؿميرط سمٕمْميٝمؿ سمرٖمٞميػم نيذا اعمٜمٙمير 

د قمٚمييٞمٝمؿ إُميير ُمْميي٤مقمٗم٤ًم  وًٓ ُمييـ اًمٜم٤مطمٞميي٦م رؿميياونييق ُمٜمٙميير ومٕميي ً ًمٙمييـ سميي٤مًم٘مقة سمِمييدة، 

 اًمٕمٚمٛمٞميي٦م ٕٟمييف ُميي٤م قمٜمييدنؿ قمٚمييؿ    نييذا ُمٜمٙميير يٜمٌٖمييل شمٖمٞمييػم ، وصم٤مٟمٞميي٤ًم    نييذا شمٖمٞمييػم ومٕميي ً 

اىمؽم  ُمٕمف ؿمدة، وًمذًمؽ  ٟم٤م  ىمق  إلظمقاٟمٜم٤م ُمـ سم٤مب    ٟمذيمر سمف  ٟمٗمًٜم٤م  ٟمف ي٤م  ظمقاٟمٜمي٤م 

دقمقشمٜمييي٤م نيييل ذم طم٘مٞم٘مييي٦م  ُمرنييي٤م نيييل صم٘مٞمٚمييي٦م قميييغم اًمٜمييي٤مس ظم٤مصييي٦م  وًمئيييؽ اًمٜمييي٤مس اًميييذيـ 
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 رشت  ًمييييٞمٝمؿ، اقمريييي٤مدوا قمييييغم اًمٌييييدع وقمييييغم   يييي٤م  اًمًييييٜمـ، وًمييييذًمؽ وم ٞمييييٜمام ٟمييييدقمق 

٧م اًمٌييدع ُمييـ سمٞمييٜمٝمؿ دقمقشمٜميي٤م شمٙمييق  اًمٜميي٤مس اًمييذيـ ُم٤مشميي٧م اًمًييٜمـ سمييلم فمٝمييراٟمٞمٝمؿ و طمٞمٞميي

ٞمً  ﴿صم٘مٞمٚميي٦م قمٚمييٞمٝمؿ؛ ٕهنيي٤م طمييؼ  ًٓ صَمِ٘ميي ْق ٜمُْٚمِ٘مل قَمَٚمٞمْييَؽ ىَميي ٤م ؾَميي يي ومٞمٙمٗمييٞمٝمؿ صم٘ميي ً  [9]المزمدد: ﴾ ِٟم 

صم٘مييؾ ـمٌٞمٕميي٦م اًمييدقمقة، وميي  يٜمٌٖمييل ًمٜميي٤م    ٟم٘ميير   مم نييذ  اًمييدقمقة اًمرييل نييل طمييؼ واوييؼ 

ذم هميػم  صم٘مٞمؾ قمغم اًمٜمٗمقس صم٘م ً رظمر نق هميػم ُمنميوع ونيق اًمِميدة ذم  ٟمٙمي٤مر اعمٜمٙمير

  اًمِميييدة ًمٞمًييي٧م  حمٚميييف،  ٟمٙمييي٤مر اعم يييؾ  ىميييق  ذم هميييػم حمٚميييف و ٓ ٓ  رييييد     ىميييق  

ْد ﴿ُمنمييوقم٦م داريياًم و سمييدًا..! ٓ،  ٟمييام نييق يمييام ىمٚمٜميي٤م سم٤موٙمٛميي٦م  ٦َم وَمَ٘ميي ْٙمَٛميي
١ْمَت اْوِ ـْ ُييي َوَُميي

ا يَم ِيػًما ي٘ميق  اًمٕمٚميامء:    شمْميع اًمٌميء ذم  ?ُمي٤م نيل اوٙمٛمي٦م [6:9]البقرة ﴾ُ ويِتَ ظَمػْمً

نل اوٙمٛم٦م، وم٢مذا يم٤م  اعمٙم٤م  ذم إُمر سم٤معمٕمرو  واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر  حمٚمف، نذ 

يرٓمٚم٥م ًمٞمٜم٤ًم ومٝمل اوٙمٛم٦م، و ذا يمي٤م  إُمير سمي٤معمٕمرو   و اًمٜمٝميل قميـ اعمٜمٙمير يرٓمٚمي٥م 

اوٙمٛمي٦م، وم٤مًميذي  رييد     ىمقًميف  ؿمدة وم٤مؾمرٕمام  اًمٚملم ذم حميؾ اًمِميدة نٜمي٤م نيل ويد

ًمٌٞمييييي٤م  وُميييييع اًمٜمّمييييي  ام ٟميييييدقمق  مم اإلؾمييييي م سم٤موٙمٛمييييي٦م واعمققمٔمييييي٦م اوًيييييٜم٦م ُميييييع ا ٟمييييي

ًمٚمٛمًيييٚمٛملم، وٟمٜمٙمييير اؾميييرٕمام  اًمِميييدة ذم هميييػم حمٚمٝمييي٤م، ًمٙميييـ اًمٓمقاريييػ إظميييره  و 

الامقميييي٤مت إظمييييره ٓ ارٛمييييق  سم٢مقميييي٤مدة اعمًييييٚمٛملم  مم ُميييي٤م يميييي٤م  قمٚمٞمييييف اعمًييييٚمٛمق  

إوًمييق  ُمييـ طمٞميي٨م  هنييؿ يٗمٝمٛمييق  اإلؾميي م  ؾميي ُم٤ًم ُمّمييٗمك، نٙمييذا يٜمٌٖمييل    شمٙمييق  

 دقمقشمٜم٤م    ؿم٤مء ا .

٤مد     ىمق  ًم٘مد رصطميرؿ سميام ٓ ظمػم، ؿمٞم ٜم٤م  ٟم٤م  ؾمرٜمٌط  و  يمضمزايمؿ ا   اعم٘مدم:

جمييييييي٤مًٓ ًمٚمِميييييييؽ    اًميييييييذي يٚمريييييييزم نيييييييذ  اًم٘مقاقميييييييد اعمٜمٝمجٞمييييييي٦م إصيييييييٚمٞم٦م اًمريييييييل  ييييييييدع

 وو رٛمقن٤م ذم نذا اودي٨م اًمٕمٔميٞمؿ اًمٓمٞمي٥م نيق اًميذي ٟمًيرٓمٞمع    ٟم٘ميق   ٟميف قميغم 

ُمييييٜمٝم٩م اًمًييييٚمػ اًمّميييي٤مًم  يمر٤مسميييي٤ًم وؾمييييٜم٦م ووم٘مٝميييي٤ًم قمييييغم وومييييؼ ُميييي٤م ومٝمٛمييييف اًمًييييٚمػ اًمّميييي٤مًم  

ا  ا  قمٚمٞمٝمؿ، وُمـ يم٤م  قمغم همػم نيذا اعميٜمٝم٩م ومٝميق ًميٞمس و   ادقميك ومٝميق ًميٞمس روق

سمذاح، ًمذًمؽ  ريد     ىمق  نٜم٤م    ُمٜمٝم٩م  و    نذ  اًميدقمقة هبيذ  اًم٘مقاقميد إصيقًمٞم٦م 

ونييذ  اعمٜميي٤من٩م  و نييذ  اًمٙمٚمٞميي٤مت اًمرييل  طمٓمييرؿ هبيي٤م ذم ُم ييؾ نييذا اوييدي٨م، بيي٥م    

ُم يؾ نيذا اعميٜمٝم٩م، وُميـ نٜمي٤م  شمٙمق  نل اعمٕمرٛمدة ذم اًمرّمقر او٘مٞمؼ عمـ يم٤م  قميغم
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 ذيميير ؿمييٞم ٜم٤م ضمييزايمؿ ا  ظمييػمًا قمٜمييدُم٤م ىمييدم سمٕمييض  ظمييقا  ًمٜميي٤م ُمييـ الزاريير، وضمٚمًييٜم٤م 

ُمٕمٝمييؿ و ييدصمٜم٤م نييؿ وذيمرٟميي٤منؿ وسمٞمٜميي٤م نييؿ اعم يي٤مـمر اًمرييل شمٜمرٔمييرنؿ    نييؿ ظميي٤مًمٓمقا 

إُميييقر اًمًٞم٤مؾميييٞم٦م ومييي٢مهنؿ ؾميييق  ي ىميييق  قم٘مٌييي٤مت يم يييػمة، وُميييع ذًميييؽ ُمْميييقا ذم نيييذا 

ٞمييقم ومقضمئيي٧م و ٟميي٤م  ؾمييٛمع ٟمٌيي٠م نيي٤مًمٜمل وا  ضمييدًا، ُمٜمييذ    اًمٓمريييؼ وومقضمئيي٧م اًمٞمييقم.. اًم

ىم٤مُمييي٧م اًمٗمرٜمييي٦م ذم الزارييير سمٕميييد     سمٓميييؾ اعمجٚميييس اًمٜمٞمييي٤من اًميييذي ومييي٤مزت ومٞميييف ضمٌٝمييي٦م 

 اإلٟم٘م٤مذ طمرك اًمٞمقم يم٤م  قمدد اًم٘مرغم قمنمة رٓ  ىمرٞمؾ.

 ُمـ اًمٓمروملم.. ُمـ اًمٗمري٘ملم. ُمداظمٚم٦م:

 ًم٘مٚمٞمؾ.ُمـ اًمٗمري٘ملم، ـمٌٕم٤ًم يمٚمٝمؿ ُمًٚمٛمق  واوٛمد    ٓ ا اعم٘مدم:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

ومٚمٜمرّميييقر نيييذ  اًم ٛميييرة، وًمٕميييؾ اًمٙم يييػميـ ُميييـ  وًمئيييؽ اًميييذيـ يٗمٚمًيييٗمق   اعم٘ميييدم:

اًمقىمييييق  سم٤مًمر ييييدي واًم٘مييييقة واًمِمييييدة ذم وضمييييف إٟمٔمٛميييي٦م ًمٕمٚمٝمييييؿ ي٘مقًمييييق     نيييي١مٓء 

ؿمٝمداء، نٙمذا يٛمٜمق   ٟمٗمًٝمؿ سم٠م  يٙمقٟمقا ؿمٝمداء، و ٟم٤م ٓ  دري يمٞمػ شمٗمن اًمِمٝم٤مدة 

١مٓء إًمييق  اًمٙم ييػمة ذم ومرٜميي٦م ٓ يييدره نيي٤م  ذا يميي٤م  وىمقدنيي٤م نيي١مٓء اًمٕمنمييات  و نيي

ُمدظمؾ وٓ يدره ن٤م خمرج، وٟم ـ ٟم٘ميق  نٜمي٤م إلظمقاٟمٜمي٤م ٟميذيمرنؿ  يْمي٤ًم ذم الزارير 

وذم همػم الزارر    ير٘مقا ا  ذم دُم٤مء اعمًٚمٛملم وذم  قمراوٝمؿ وذم  ٟمٗمًٝمؿ، و   

قمل يًٛمقا إؿمٞم٤مء سمٛمًٛمٞم٤مو٤م  و سم٠مؾمامرٝم٤م او٘مٞم٘مٞم٦م، و ٓ خيرضميقا قميـ اخليط اًمنمي

ٌُِٕمقُ  ﴿اًمذي رؾمٛمف ا  شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم ذم ُم يؾ ىمقًميف:  ٤مشم  رَِ٘مٞماًم ومَي ًْي ل ُُم
اـمِي َذا رِصَ َوَ    نَي

ـْ ؾَمٌِٞمٚمِفِ  َن سمُِٙمْؿ قَم ٌَُؾ وَمرََٗمر  ًُّ ـْ ﴿، [597]األنعلم ﴾َوٓ شَمر ٌُِٕمقا اًم ْرَت َوُمَي
اَم ُ ُمِي رَِ٘مْؿ يمَي وَم٤مؾمْي

ُف سمِاَم شَمْٕمَٛمٚمُ   .[556]هو  ﴾قَ  سَمِّمػمٌ شَم٤مَب َُمَٕمَؽ َوٓ شَمْٓمَٖمْقا  ِٟم 

يمٚمٛمييييي٦م  ظميييييػمة ؿميييييٞم ٜم٤م يٕمٜميييييل سمٕميييييد نيييييذا يمٚميييييف ٟمّميييييٞم ٦م ىمّميييييػمة ُميييييقضمزة إلظمقاٟمٜمييييي٤م 

اعمًٚمٛملم سمٕم٤مُم٦م ذم يمؾ  رضم٤مء إرض ُمِم٤مرىمٝم٤م وُمٖم٤مرهب٤م، وُم٤م رؤيرٙمؿ اعمًر٘مٌٚمٞم٦م 

ونييؾ ؾمييٞمٙمق     ؿميي٤مء ا  ٟمٍميي ًمإلؾميي م بريييف ا  قمييز وضمييؾ قمييغم  ?نييذا اإلؾميي م

 ?     ؿم٤مء ا  يدي قم٤ٌمد اعم ٚمّملم، وُمرك ؾمٞمٙمق
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ٟمّميييٞم رل إلظمقاٟمٜمييي٤م اعمًيييٚمٛملم ذم ؾمييي٤مرر  ىمٓمييي٤مر اًميييدٟمٞم٤م نيييق اًمٕمٚميييؿ اًمٜمييي٤مومع  اًمِميييٞم :

واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًم .. اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ٓ يٙمق   ٓ ُم٠مظمقذًا ُمـ يمر٤مب ا  وُمـ ؾمٜم٦م رؾميق  

، ونل اًمًٜم٦م اًمّمي ٞم ٦م اًم ٤مسمري٦م قمٜميف، صميؿ نيذا اًمٕمٚميؿ ٓ يٗمٞميد اعمًيٚمٛملم  ٓ  ذا ¢ا  

ٕمييض يمٚمامشمٜميي٤م اعمر٘مدُميي٦م..  ٓ  ذا يميي٤م  ُم٘مروٟميي٤ًم سم٤مًمٕمٛمييؾ اًمّميي٤مًم ، يمييام  رشٟميي٤م رٟمٗميي٤ًم ذم سم

ووييي٤م ٓ ؿميييؽ ومٞميييف وٓ ريييي٥م ومٞميييف    اًمٕمٛميييؾ يٜم٘مًيييؿ  مم ىمًيييٛملم: ىمًيييؿ يرٕمٚميييؼ سميييذات 

اإلٟمًييي٤م  وسمٛميييـ يٚميييقذ سميييف وويييـ ًميييف صيييقًم٦م ودوًمييي٦م قمٚمٞميييف و ُمييير قمٚمٞميييف، ومٝميييذا اًمٜميييقع ُميييـ 

قمييذر ًمييف  ـم ىميي٤ًم،  اًمٕمٛمييؾ اًمييذي ٓ يٕمييذر ومٞمييف اعمًييٚمؿ  ذا ُميي٤م ىمٍميي ذم اًم٘مٞميي٤مم سمييف ٕٟمييف ٓ

ومٚميييٞمس ًمٚم ييي٤ميمؿ وًميييٞمس ًمٚمدوًمييي٦م ؾميييٚمٓم٦م قمٚمٞميييف ذم طميييدود ؾميييٚمٓمرف اخل٤مصييي٦م سميييف وسم٠منٚميييف، 

وًمييذًمؽ ومييٜم ـ ٟمٜمّميي  سميي٤مًمٕمٚمؿ اًمٜميي٤مومع واًمٕمٛمييؾ اًمّميي٤مًم ، و   يٕمٛمييؾ اعمًييٚمؿ سمٙمييؾ ُميي٤م 

يًرٓمٞمع    يٕمٛمٚميف، و ي٤مو     يقؾميع داريرة قمٛمٚميف  مم أظميريـ اًميذيـ ىميد يٙمقٟميق  

ؿ سمٕمٚمٛمييف وسمرييقضمٞمٝمٝمؿ ونٙمييذا، وم٤معمًييٚمٛمق  سمٕمٞمييديـ قمٜمييف، ًمٙمٜمييف سم٤مؾمييرٓم٤مقمرف    يّمييٚمٝم

اًمٞمييقم ومييٞمام  ومٝمٛمييف وومييٞمام  عمًييف ُمييـ واىمييع اًمٕميي٤ممل اإلؾميي ُمل اًمٞمييقم وسم ٤مصيي٦م ذم نييذ  

 ?اًمًٞمٓمرة اًمرل شمًٛمك سمامذا اوٙمؿ..

 ٟمٔم٤مم إُمـ اًمٕم٤معمل. ُمداظمٚم٦م:

إُمـ اًمٕم٤معمل الديد سم٤مقمر٘م٤مدي    أي٦م اعمٕمرووم٦م أ  وىمرٝمي٤م وحمٚمٝمي٤م  اًمِمٞم :

ـْ ﴿٤ٌمرح وشمٕم٤ممم:  ٓ ونل ىمقًمف شم يُمْؿ ُمَي ُٙمْؿ ٓ َيُيُّي ًَي ٞمُْٙمْؿ َ ٟمُٗم ـَ رَُمٜمُيقا قَمٚمَي ِذي ٤َم اًم  َي٤م َ اُّ

ُم٤م ٟمٗمٙمر ٟم ـ أ  شمٗمٙمػمًا قمٛمٚمٞم٤ًم ُم٤ٌمرشًا ًمرٖمٞمػم طمٙمؿ  [569]الملئ ة ﴾َوؾ   َِذا اْنرََدْيُرؿْ 

اوٙميي٤مم،  ٟمييام ٟمٗمٙميير سمرٖمٞمييػم قمٛمييكم ُمٌيي٤مرش وٙمٛمٜميي٤م ٟم ييـ قمييغم  ٟمٗمًييٜم٤م وقمييغم  ن٤مًمٞمٜميي٤م، 

ؽ وٓ ريي٥م  سميدًا    اعمًيٚمٛملم طمٞميٜمام يٚمرزُميق  نيذا اخليط ومًيٞمٙمق  ُميـ رصمي٤مر وٓ ؿمي

ذًمييؽ ىمٞميي٤مم اعمجرٛمييع اإلؾميي ُمل، ونٜميي٤م  ٟميي٤م  قمجيي٥م ُمييـ  ٟميي٤مس يٗمٙمييرو  سم٢مىم٤مُميي٦م اًمدوًميي٦م 

اعمًٚمٛم٦م دو      ٘م٘مقا شمٚمؽ اوٙمٛم٦م اًمرل رويي٧م قميـ سمٕميض اًميدقم٤مة اإلؾمي ُمٞملم، 

 :  ىمٞمٛمقا دوًم٦م اإلؾم م وًمٙمـ  شم٤ٌمع نذا اًمداقمل ظم٤مًمٗمق  ذم شمٚمؽ اوٙمٛم٦م اًمرل شم٘مق

ذم ىمٚمييييقسمٙمؿ شم٘مييييؿ ًمٙمييييؿ قمييييغم  روييييٙمؿ، ومييييام مل ي٘مييييؿ اعمًييييٚمٛمق  دوًميييي٦م اإلؾميييي م ذم 
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ىمٚمييقهبؿ ذم سمٞمييقوؿ ذم طمٙمقُميي٤موؿ اخل٤مصيي٦م هبييؿ واًمرييل ٓ يرييدظمؾ ومٞمٝميي٤م ٓ اويي٤ميمؿ 

اًمٙم٤مومر اعمٕمٚمـ يمٗمر  وٓ او٤ميمؿ اًمٗم٤مؾمؼ اعمٜم ر  قمـ يم ػم ُميـ  طمٙمي٤مم ديٜميف، ًميٞمس 

إلٟم٤ًم  قمغم ٟمٗمًف وقمغم ذويف، يقم يٜمٓمٚمؼ اعمًٚمٛمق  نذا وٓ ًمذاح قم ىم٦م سم ٙمؿ ا

ـْ ﴿ذم شمٓمٌٞمؼ نذ  أي٦م اًمٙمريٛم٦م  يُمْؿ ُمَي ُٙمْؿ ٓ َيُيُّي ًَي ٞمُْٙمْؿ َ ٟمُٗم ـَ رَُمٜمُيقا قَمٚمَي ِذي َي٤م اًم ي َي٤م َ اُّ

وا سمر س اًمٍماط يٙمق  اعمًٚمٛمق  ىمد ؾمٚمٙمقا و ظمذ [569]الملئ ة ﴾َوؾ   َِذا اْنرََدْيُرؿْ 

وسم٤مًمريي٤مزم قمييغم ُم ييؾ نييذا  ٤مً ؿ  وًٓ جمرٛمٕميي٤ًم  ؾميي ُمٞماعمًيير٘مٞمؿ، و   ذًمييؽ ؾمييٞم ٘مؼ نيي

اعمجرٛمع ؾمر٘مقم اًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م و رضمق    يٙمق  ذًمؽ ىمري٤ًٌم، و ٟم٤م قمغم اًمرهمؿ و٤م 

ٟمييره ويي٤م  ٛمييؾ اإلٟمًيي٤م  سمٓمٌٞمٕمرييف قمييغم اًمرِميي٤مؤم وم٠مٟميي٤م همييػم ُمرِميي٤مرؿ،  ٟميي٤م ُمرٗم٤مرييؾ ضمييدًا؛ 

ام ىمٞمييؾ اؿمييردي ٕ  ـمٌٞمٕميي٦م اًمًييٜمـ اإلنٞميي٦م اًمٙمقٟمٞميي٦م اًمٓمٌٞمٕمٞميي٦م  ذا صيي  نييذا اًمرٕمٌييػم يميي

َٟم٤م ﴿ زُمييي٦م شمٜمٗمرضميييل  ييي ٤مَءُنْؿ َٟمٍْمُ ِذسُمقا ضَمييي ْد يُمييي ُيييْؿ ىَمييي ُؾ َوفَمٜمُّيييقا َ هن  ؾُمييي رَٞمْئََس اًمرُّ َذا اؾْمييي
طَمر يييك  ِ

٤مءُ  ـْ َٟمَِميي َل َُميي يي سم٤مإلويي٤موم٦م  مم نييذا  ىمقنيي٤م رصاطميي٦م يمييام ىمٚمرٝميي٤م ُمييرارًا  [556]يوسدد  ﴾وَمٜمُج 

قم ًميٞمس نيؿ وشمٙمرارًا اًمٞمٝمقد اًمذيـ نؿ ؾم٥ٌم نيذا اًميذ  اًميذي  صي٤مب اعمًيٚمٛملم اًمٞمي

ىمييرار ذم نييذ  اًمييٌ د ونييل ومٚمًييٓملم، ذًمييؽ ٕ  ُمييـ إطم٤مدييي٨م اًمّميي ٞم ٦م    قمٞمًييك 

قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م طمٞمٜمام خيرج ًمٚمدضم٤م  ُمـ اعمنمن يٙمق  ذم صي ٌرف ؾميٌٕمق  

، ذم صيييي ٦ٌم اًمييييدضم٤م  إيمييييؼم ومٞمٛميييير قمييييغم اًمييييٌ د قمٚمييييٞمٝمؿ اًمٓمٞم٤مًمًيييي٦م ًمييييػ ُمييييـ اًمٞمٝمييييقد 

  إيميؼم،  ٓ ُمٙمي٦م واعمديٜمي٦م و ٓ سمٞمي٧م اإلؾم ُمٞم٦م وٓ يٌ٘مك سمٚمد  ٓ ويٓم٠م  نذا اًمدضم٤م

اعم٘مدس طمٞم٨م يٙمق  ذم سمٞمي٧م اعم٘ميدس قمٞمًيك قمٚمٞميف اًمّمي ة واًمًي م، واعم١مُمٜميق  

طمقًمف، وم ٞمٜمام ي٠ميت اًمدضم٤م  وقمٞمًك ذم سمٞم٧م اعم٘مدس؛  ذًا ًمٞمس نٜم٤مح اقد.. اقد 

ذم اخلييي٤مرج وًميييذًمؽ ؾميييق  ٓ يٌ٘ميييك نييي١مٓء اًمٞمٝميييقد ُمٝميييام دميييؼموا وُمٝميييام همٚميييقا ذم 

اعم٤مدي٦م وا  قمز وضمؾ ُمـ ورارٝمؿ حمٞمط، وؾميق  يي٠ميت ييقم قميام  اقمردادنؿ ًم٘مقوؿ

ىمرييي٥م شمر ٘مييؼ شمٚمييؽ إيمذوسميي٦م اًمرييل يميي٤م  يرًييؽم ُمييـ ورارٝميي٤م سمٕمييض اًمييدقم٤مة ُمييـ اًمٕمييرب 

اًمٕمٚمامٟمٞملم اًمذيـ ي٘مقًمق  ٟم ـ ٟمريد    ٟمرُمل اًمٞمٝمقد ذم اًمٌ ر، ن١مٓء ٓ يًرٓمٞمٕمق  

اًمذيـ وقمد ا  قميز    خيرضمقا اًمٞمٝمقد ُمـ سمٚمد واطمد، و ٟمام اًمذيـ ؾمٞم رضمقهنؿ نؿ 

يي َة ﴿وضمييؾ سمٜمٍميينؿ أييي٦م اًمرييل شم٘مييق :  ٤مُُمقا اًمّم  ٜم يي٤مُنْؿ ذِم إَْرِض َ ىَميي ـَ  ِْ  َُمٙم  ِذي يي اًم 
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ـِ َورشَمقُ  يَم٤مَة َوَ َُمُروا سم٤ِمعمَْْٕمُروِ  َوهَنَْقا قَم  . [85]الحج ﴾اعمُْٜمَْٙمرِ  ا اًمز 

ـَ رَُمٜمُقا ُِمٜمُْٙمؿْ ﴿ ُمداظمٚم٦م: ِذي  .[99]النور ﴾َوقَمَد ا  ُ اًم 

نييذا نييق، ومٝميي١مٓء اًمييذيـ ي٘مقُمييق  سمٛم ييؾ نييذ  إواُميير اًمنمييقمٞم٦م  و اًمييذيـ  اًمِمييٞم :

ؾمييييٞمٓمردو  اًمٞمٝمييييقد ُمييييـ ومٚمًييييٓملم، وؾمييييٞمٚمج١مو   مم اًمييييدضم٤م  إيمييييؼم ونييييق اًمييييدضم٤م  

إقمييقر وييي٠مشمق  ذم صيي ٌرف عم يي٤مرصة قمٞمًييك قمٚمٞمييف اًمًيي م ونييق ذم سمٞميي٧م اعم٘مييدس 

ي٨م اًمّميي ٞم  ذم ومٞم ييرج  مم اًمييدضم٤م  وي٘مرٚمييف، دمييري اعمٕمريميي٦م اعمٜمٌيي٠م هبيي٤م ذم اوييد

صيي ٞم  ُمًييٚمؿ نٜميي٤مح يييرٙمٚمؿ اًمِمييجر واوجيير  ٓ ؿمييجر اًمٖمرهمييد، وي٘مييق : ورارييل ييي٤م 

ُمًييييٚمؿ ورارييييل اييييقدي وم٤مىمرٚمييييف،  ذًا نيييي١مٓء اعمًييييٚمٛمق  نييييؿ اًمييييذيـ ؾمييييٞم ٘م٘مق  رُمييييل 

 اًمٞمٝمقد ذم اًمٌ ر  و قمغم إىمؾ  ظمراضمٝمؿ و٤م اطمرٚمقا ُمـ اًمٌ د اإلؾم ُمٞم٦م. 

اعمجٚميييس    ؿمييي٤مء ا ،  ذيمييير  ًمٙمٜميييل ذم هن٤ميييي٦م نيييذ  اًمٙمٚمٛمييي٦م وًمٕمٚمٝمييي٤م ظم٤ماييي٦م نيييذا

ْقٍم طَمر يك ﴿سم٤مًمًٜم٦م اإلنٞم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م  ٓ ونل ىمقًمف شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم:  ٤م سمِ٘مَي ُ ُمَي ػم   ِ   ا  َ ٓ ُيٖمَي

ِٝمؿْ  ًِ وا َُم٤م سم٠َِمٟمُٗم ُ ًمذًمؽ  ٟم٤م  ىمق  ُمع إؾمػ اًمِمديد اعمًٚمٛمق  اًمٞميقم  [55]الرع  ﴾ُيَٖمػم 

د، و ٟمييام نييق ضمٞمييؾ ًمٕمٚمييف قمييغم ووييٕمٝمؿ اويي٤مرض ًمييٞمس نيي١مٓء اًمييذيـ خيرضمييق  اًمٞمٝمييق

نذا الٞمؾ اًمٜم٤مؿمو اًمذي ير يدث قمٜميف سمي٠مهنؿ يٕمٞمِميق  أ  ذم صي قة، ًمٙميـ  ٟمي٤م ذم 

اقمر٘مييي٤مدي  ٟميييف ذم  و  اًمّمييي قة؛ ٕهنييي٤م صييي قة ومٙمريييي٦م قمٚمٛمٞمييي٦م عمييي٤م شم٘ميييؽم  سمٕميييد ُمٕمٝمييي٤م 

ص قة شمرسمقي٦م  ظم ىمٞم٦م، ن١مٓء يٛمٙمـ سمٕمد زُمـ    ؿم٤مء ا  ًمٕمٚمف ٓ يٙمق  ـمقي ً نؿ 

 مم    خيرضمقا ُميـ سمي د اعمًيٚمٛملم و   يٓمي٤مح هبيؿ سمٕمٞميدًا اًمذيـ ؾمٞمْمٓمرو  اًمٞمٝمقد 

وسمٕمٞمدًا ضمدًا قمـ سم د اإلؾم م،  ذًا قمٚمٞمٜم٤م    ٟمذيمر هبيذ  أيي٦م اًمٙمريٛمي٦م  ٟمٗمًيٜم٤م وهمػمٟمي٤م 

ِٝمؿْ ﴿ُمييـ  ظمقاٟمٜميي٤م:  يي ًِ ٤م سم٠َِمٟمُٗم وا َُميي ُ ػم  ْقٍم طَمر ييك ُيَٖميي َ٘ميي
٤م سمِ ُ َُميي ػم   ذًا  ٟميي٤م  [55]الرعدد  ﴾ ِ   ا  َ ٓ ُيَٖميي

 وقمًك    يٙمق  ىمري٤ًٌم. ؾمرٌنم ظمػمًا 

إطم٤مدييييي٨م اًمداًميييي٦م قمييييغم ذًمييييؽ يم ييييػمة ؿمييييٞم ٜم٤م:    ا  زوه زم إرض  اعم٘مييييدم:

ومر ي٧م ُم٤م زوي زم ُمٜمٝم٤م، ور ي٧م ُمِم٤مرىمٝم٤م وُمٖم٤مرهب٤م، و   ُمٚمؽ  ُمريل ًمٞمٌٚميغ ُمي٤م زوي 

 زم ُمٜمٝم٤م.
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 ىمق  ؿميٞم ٜم٤م ضميزاح ا  ظميػمًا و طمًيـ  ًمٞميؽ قميغم نيذا اًميذي ومير  ا  سميف قمٚميٞمٙمؿ، 

ُمـ اويؼ واًمٕمٚميؿ واًمٌٞمي٤م  اًمقاوي  اعمًيرٜمػم، اًميذي ٟمرضميق ا  و ضمرا  قمغم ًم٤ًمٟمٙمؿ 

شمٌي٤مرح وشمٕميي٤ممم    يٙمييق  ؾميي٤ًٌٌم ذم ندايي٦م اًمٙم ييػميـ ورضمييقع اًمٖميي٤مويـ، وردة اعم ٌييلم 

 مم اوييؼ ٓ  مم زييي٤مدة ذم اًمنميي ٓ ىمييدر ا ، وٟمًيي٠م  ا  شمٌيي٤مرح وشمٕميي٤ممم    يٛميييد ذم 

لم وقمييـ اإلؾميي م قمٛمييريمؿ و   يٌيي٤مرح ذم قمٛمٚمٙمييؿ، و   بييزيٙمؿ قمٜميي٤م وقمييـ اعمًييٚمٛم

ظمػم الزاء، و   بٕمٚمٙمؿ داراًم ـمقدًا ؿم٤مخم٤ًم وقمٚماًم قم٤مًمٞم٤ًم وـمري٘مي٤ًم ُمٜميػمًا  مم اويؼ 

اًمقاصؾ  مم روقا  ا ، و ؾم٠م  ا     يٗمٞمد اعمًٚمٛملم اًمذيـ يًٛمٕمق  نذا اًمٙم م 

قات ا  صيييييٚمذم ُمِمييييي٤مرن إرض وُمٖم٤مرهبييييي٤م، و   بٛمٕمٜمييييي٤م قميييييغم ىميييييدم اعمّميييييٓمٗمك 

 ٤م نداة ُمٝمرديـ.وؾم ُمف قمٚمٞمف، و   بٕمٚمٜم

 وصغم ا  وؾمٚمؿ وسم٤مرح قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد، وقمغم رًمف، وص ٌف وؾمٚمؿ.

 وضمزايمؿ ا  ظمػم ي٤م ؿمٞم  ُمداظمٚم٦م:

 (01: 01: 03/ 810) اهلدى والنور /

 (  01: 13: 05/ 810) اهلدى والنور /
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 ايدع٠ٛ عٔ طسٜل إزضا٤ املدعٜٛٔ 

 بعادات اعتادٖٚا

ا  مل ييييدع ىمقُميييف  مم اإلؾمييي م ، رؾميييق  ¢ظميييػم انيييده نيييده حمٛميييد  اًمِميييٞم :

سمٓمرييييييؼ  روييييي٤مرٝمؿ سميييييٌٕمض اًمٕمييييي٤مدات اًمريييييل اقمر٤مدونييييي٤م، و ٟميييييام دقمييييي٤منؿ  مم اًمرقطمٞميييييد 

ُمٌيييي٤مرشة، وُمييييـ اخلٓمييييي٠م اًمٗميييي٤مطمش ضمييييدًا    يٌيييييد  اًمداقمٞميييي٦م سم٤مًمرقاومييييف ُميييييـ إُمييييقر، سميييييؾ 

وسم٤معمًييير ٤ٌمت ُميييـ إُميييقر، سميييؾ وُميييـ وميييرارض ُميييـ إُميييقر، ونيييق يٕمٚميييؿ    نييي١مٓء 

ٓ   ﴿ومٝمٛمٝمييييؿ ًم٘مقًمييييف شمٕميييي٤ممم:  اعمييييدقمقيـ نييييؿ  سمٕمييييد ُميييي٤م يٙمييييق  قمييييـ ٓ  ًَِميييييَف  ِ ييييُف  وَميييي٤مقْمٚمَْؿ  َٟم 

نيق  ؾميقشمٜم٤م ونيق ىميدوشمٜم٤م ذم يميؾ  ¢، ومٜم ـ ٟمٕمر٘مد  و ٟميدقمل    اًمٜمٌيل [59]محم  ﴾ا  ُ

يشء، ومٞمٜمٌٖمييل    شم٘مرييدي سمييف قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م دقمييقة و ؾمييٚمقسم٤ًم ذم اًمييدقمقة، وٓ 

ـ طمقًمٜم٤م، ُم  ً: اًمرؾميق  يٜمٌٖمل    ٟم٠ميت سم٠مؾمٚمقب ٟم ـ ُمـ قمٜمدٟم٤م ًمٜمر  اًمٜم٤مس اًمذي

مل يييدع ذم  و  دقمقشمييف مل يييدع ًمّميي٤مًم  اًمٗم٘مييراء واعمًيي٤ميملم إهمٜمٞميي٤مء سميي٠م  يٕمٓمييقا  ¢

ُمـ  ُمقانؿ ًمٚمٗم٘ميراء ُميع  هنيؿ يمي٤مٟمقا ُمًيرٌديـ سمي٠مُمقانؿ وُمٌيذريـ ومٞمٝمي٤م، ويمي٤م  نٜمي٤مح 

وم٘ميييراء وُمًييي٤ميملم، ومٚميييؿ ايييرؿ اًمرؾميييق  قمٚمٞميييف اًمًييي م سمجٛميييع ىمٚميييقب اًمٜمييي٤مس واًمٗم٘ميييراء 

٘مٚميييقب  ًمٞميييف، و ٟميييام دقمييي٤منؿ اًمنيييؿ إيم يييرو  ًمٙميييل بٚمييي٥م  واعمًييي٤ميملم، ونيييؿ قمييي٤مدة

اٞمٕمييي٤ًم وم٘ميييراء و همٜمٞمييي٤مء،    اقمٌيييدوا ا  واضمرٜمٌيييقا اًمٓمييي٤مهمقت، ومٝميييذا إؾميييٚمقب اًميييذي 

 رشت  ًمٞمييف وٟم ييق ، نييذا ًمييٞمس ُمييـ  ؾمييٚمقب إٟمٌٞميي٤مء واًمرؾمييؾ، ٟم ييـ ٟمٕمٚمييؿ اٞمٕميي٤ًم    

ٌُيي﴿يمييؾ اًمرؾمييؾ يم٤مٟميي٧م  و  يمٚمٛميي٦م شمّمييدر ُمييٜمٝمؿ ٕىمييقاُمٝمؿ:  ـْ ُدوِ  ا  ِ  ِٟم ُٙمييْؿ َوَُميي٤م شمَْٕم ُدوَ  ُِميي

ٌُييييييييييييقا   َ ِ ﴿.. [98]األنبيددددددددددددل  ﴾طَمَّميييييييييييي٥ُم ضَمَٝمييييييييييييٜم َؿ  َْٟمييييييييييييرُْؿ َنَيييييييييييي٤م َواِرُدو َ 
ِ ٌُييييييييييييُدوا ا  َ َواضْمرَٜم اقُْم

 .. ونٙمذا.[:7]النح: ﴾اًمٓم ٤مهُمقَت 

ًمذًمؽ وم٤مًمِم٤ٌمب اعمًٚمؿ اًمٞمقم يدع ـمري٘م٦م إٟمٌٞمي٤مء واًمرؾميؾ ذم اًميدقمقة، وخييؽمع 

 ٤مًمداقمٞم٦م  سمدًا. ؾمٚمقسم٤ًم ُمـ قمٜمد ، ونذا ٓ يٚمٞمؼ سم

 : .. (  27:  58/   93) اهلدى والنور /  
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 املدازا٠ ٚاملدا١ٖٓ  

 يف ايدع٠ٛ إىل اهلل

ُمييي٤م اًمٗميييرن سميييلم اعميييداراة واعمدانٜمييي٦م؟ وُمييي٤م نيييق اوٙميييؿ  اًمًييي٤مرؾ:يًييي٠م   ُمداظمٚمييي٦م:

 اًمنمقمل ًمٙمؾ ُمٜمٝمام؟

اًمٗمييرن ُمٕمييرو  وُمٕمٚمييقم ًمييده اًمٕمٚمييامء. اعمدانٜميي٦م:    ختيي٤مًمػ اًمييديـ ذم  اًمِمييٞم :

اراة، واعمداراة ًمٞمس ومٞمٝمي٤م خم٤مًمٗمي٦م ذم اًميديـ، و ٟميام نيق اًمرٚمٓميػ سمي٤مًمٙم م ؾمٌٞمؾ اعمد

 وًٓ، صمؿ  ٤ميش ُمّم٤مدُم٦م اًمٔم٤ممل وُمقاضمٝمرف  ذا يمي٤م  يؽمشمي٥م ُميـ وراء ذًميؽ ُمٗمًيدة. 

 ومٝمذا نق اًمٗمرن سملم اعمدانٜم٦م واعمداراة.

اعمدانٜميي٦م شمرٓمٚميي٥م خم٤مًمٗميي٦م اًمنميييٕم٦م، ونييذا ٓ بييقز. اعمييداراة و ٟمييام نييق    يْمييع 

حمٚمف دو  خم٤مًمٗمي٦م ًمٚمنمييٕم٦م. ُمي  ً: ُمِميٝمقر قميغم  ًمًيٜم٦م اًمٜمي٤مس ويم يػمًا يمؾ يشء ذم 

 ٟمي٤م ًمٜميٌش ذم وضميق   ىميقام و   ىمٚمقسمٜمي٤م  »  اًمرؾمق  ىم٤م :  ُم٤م ي٠ًمًمقٟمٜمل قمٜمف، ي٘مقًمق : 

 .«ًمرٚمٕمٜمٝمؿ

، و ٟمييام ييييروه ٟم ييق  قميييـ سمٕميييض ¢ومٜمجٞميي٥م سمييي٠م  نييذا ٓ يّمييي  ٟمًييٌرف  مم اًمٜمٌيييل 

ا  اإلُمي٤مم اًمٌ ي٤مري ذم صي ٞم ف اًمّم ٤مسم٦م ًمٕمٚمف  سميق اًميدرداء، وًمٙميـ ىمريي٥م ُمٜميف ُمي٤م رو

وم٘مييي٤م  قمٚمٞميييف  ¢   رضمييي ً اؾمييير٠مذ  قميييغم اًمٜمٌيييل »ُميييـ طميييدي٨م قم٤مرِمييي٦م ر  ا  قمٜمٝمييي٤م: 

 .«اًمّم ة واًمً م: ارذٟمقا ًمف، سمئس  ظمق اًمٕمِمػمة نق

ونش  ًمٞمف وسمش، ومٚمام ظمرج ويم٤مٟم٧م اًمًٞمدة  ¢دظمؾ اًمرضمؾ وضمٚمس قمٜمد اًمٜمٌل 

  اًم٘مّمييي٦م ورظمرنييي٤م، عمييي٤م قم٤مرِمييي٦م ر  ا  قمٜمٝمييي٤م اًمٙمٞمًييي٦م اًمذيمٞمييي٦م اعم١مُمٜمييي٦م شمراىمييي٥م  و

ييي٤م رؾمييق  ا ، عميي٤م اؾميير٠مذ  ذم اًميدظمق  ىمٚميي٧م: ارييذٟمقا ًمييف سمييئس  ظمييق »ظمرضمي٧م ىم٤مًميي٧م: 
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اًمٕمِمػمة نق، ومٚمام دظميؾ نِمِمي٧م  ًمٞميف وسمِمِمي٧م، ىمي٤م : يي٤م قم٤مرِمي٦م!    رش اًمٜمي٤مس قمٜميد 

 .«ا  شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ ير٘مٞمٝمؿ اًمٜم٤مس خم٤موم٦م رشنؿ

وم٘مييي٤ًم ويمييي٤م  رريييٞمس ىمٌٞمٚمييي٦م و ييي٧م ي٘ميييق  رشاح اويييدي٨م:    نيييذا اًمرضميييؾ يمييي٤م  ُمٜم٤م

ٟمٌييذ  وُميي٤م شمٚمٓمييػ ُمٕمييف ومييرسمام قميي٤مدت  ¢ري٤مؾمييرف وييٕمٗم٤مء اعميي١مُمٜملم، ومٚمييق    اًمرؾمييق  

ىمًيييقشمف ىمًيييقة ًميييف  و ُمٜميييف قميييغم ويييٕمٗم٤مء اعمييي١مُمٜملم واعمًيييٚمٛملم اًميييذيـ نيييؿ ُميييـ ىمقُميييف، 

ومٙم٤مٟم٧م نيذ  ؾمٞم٤مؾمي٦م ُميـ اًمرؾميق  قمٚمٞميف اًمًي م وُميداراة ًميف ومل يٙميـ ُمدانٜمي٦م ٕٟميف مل 

خييي٤مًمػ ومٞمييف اًمنميييٕم٦م. ومٝمييذا نييق اًمٗمييرن سمييلم اعمدانٜميي٦م وسمييلم  ي٘مييؾ قمٚمٞمييف اًمًيي م يم ُميي٤مً 

 اعمداراة. ٟمٕمؿ.

 ( 00:  55: 10/   313) اهلدى والنور /  
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 تسى بعض املطا٥ٌ ايفسع١ٝ  

 يف ضبٌٝ ايدع٠ٛ

ـمٞمييي٥م يييي٤م ومْميييٞمٚم٦م اًمِميييٞم ، نيييؾ بيييقز شميييرح سمٕميييض اعمًييي٤مرؾ اًمٗمرقمٞمييي٦م ذم  ُمداظمٚمييي٦م:

 ؾمٌٞمؾ اًمدقمقة؟ 

 ْمٞم٦م اًمدقمقة. نذ  ُمِمٙمٚم٦م اًمٕمٍم او٤مرض ىم اًمِمٞم :

ٟمٕميييؿ  ٟمييي٤م ضمييي٤مًمس ذم سمٞمئييي٦م ُمرٕمّمييي٦ٌم ًمألطمٜمييي٤م  وم٠مٟمييي٤م ُمييي٤م  ؾميييرٓمٞمع  دقميييق  ذا  ُمداظمٚمييي٦م:

 فمٝمييرت ًمييٌٕمض اًمٗمرقمٞميي٤مت اًمرييل خي٤مًمٗمٝميي٤م إطمٜميي٤م  ذم شمٚمييؽ اعمًيي٤مرؾ، وميي٢مذا شمريميي٧م 

 نذ  إؿمٞم٤مء سم٤مإلُمٙم٤م .. 

 ي٤م اسمٜمل  ٟم٤م ومٝمٛم٧م قمٚمٞمؽ ًمٙمـ سم٘مل قمٚمٞمؽ    شمٗمٝمؿ قمكم.  اًمِمٞم :

 نذا نق اعمٓمٚمقب.  ُمداظمٚم٦م:

  مم ُم٤مذا دقمقت اوٜمٗمٞم٦م ُمـ إُمقر اًمرل ٓ بقز اًمر٤ًمنؾ ومٞمٝم٤م؟  ٞم :اًمِم

 ... سم٤مًمرقطمٞمد، يمذًمؽ ...  ُمداظمٚم٦م:

 يٓمٕمٜمق  شمقطمٞمدح؟  اًمِمٞم :

 نؿ ذم إصق  يمذًمؽ ومٞمف ظم   سمٞمٜمٜم٤م.  ُمداظمٚم٦م:

 دقمؽ أ  وإصق  ظمٚمٞمٜم٤م قمغم اًمرقطمٞمد، ي٘مٌٚمق  شمقطمٞمدح؟  اًمِمٞم :

 ٝم٤م ذم اًمٗمروع ًمٕمٚمٝمؿ ي٘مٌٚمق  ُمٜمل.  ذا شمريم٧م اعم٤ًمرؾ اعم ٤مًمػ ومٞم ُمداظمٚم٦م:

 وبقز يٕمٜمل شمرح يشء و٤م يرٕمٚمؼ سم٠مصؾ إصق   ٓ ونق اًمرقطمٞمد؟  اًمِمٞم :
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  ٟم٤م ٓ  ىمّمد شمرح إصق   ٟمام  ىمّمد ومروع سمٕمض اعم٤ًمرؾ.  ُمداظمٚم٦م:

  ٟم٧م ٓ شم٘مّمد  ٟم٤م  ؾم٠مًمؽ نؾ دقمقوؿ ًمٚمرقطمٞمد؟  اًمِمٞم :

 ٓ ٟمدقمٝمؿ ًمٚمرقطمٞمد.  ُمداظمٚم٦م:

 ؟ ًمٚمرقطمٞمد وُمٜمف ُم  ً      صٗم٦م اًمٕمٚمق و ٓ نذا ُمـ اعم١مضمؾٟمٕمؿ، ويمٚمام ب٥م  اًمِمٞم :

 ي ٌرق  صٗم٦م اًمٕمٚمق.  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ؟  اًمِمٞم :

 ي ٌرق .  ُمداظمٚم٦م:

 إطمٜم٤م ؟  اًمِمٞم :

 ...  ُمداظمٚم٦م:

 إطمٜم٤م  ُم٤مشمريدي٦م.  اًمِمٞم :

  ي ٟمٕمؿ.  ُمداظمٚم٦م:

 واعم٤مشمريدي٦م ُم٤م ي ٌرق  صٗم٦م اًمٕمٚمق، نؿ يم٤مٕؿم٤مقمرة.  اًمِمٞم :

 ي٘مق  ذم يمؾ ُمٙم٤م  ًمٙمـ سمٕمْمٝمؿ. سمٕمْمٝمؿ  ُمداظمٚم٦م:

 . .... ٟمرٙمٚمؿ  ٟم٤م  شمٙمٚمؿ قمـ اًمٌٕمض، ٟم ـ ٟمٕمر   ٟم٤م اًمذي  ُم٤مُمٙمؿ  صٚمف طمٜمٗمل اًمِمٞم :

  قمرومٙمؿ ي٤م ؿمٞم .  ُمداظمٚم٦م:

 اعمٝمؿ يمٛمذن٥م اعم٤مشمريدي٦م وإؿم٤مقمرة ٓ ي ٌرق  اًمٕمٚمق.  اًمِمٞم :

 ... نٙمذا.  ُمداظمٚم٦م:

 ٓ بقز ُمدانٜمرٝمؿ ذم نذا وٓسمد ُمـ دقمقوؿ.  اًمِمٞم :

 ( 01:  20:  26/ 406اهلدى والنور/)  
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 األخر بايكٍٛ املسدٛح 

 ملضًش١ ايدع٠ٛ

وم٘مٝميييل ذم اًمًٞم٤مؾمييي٦م اًمنميييقمٞم٦م وٙميييـ، ي٘ميييق  اًمًييي٤مرؾ نيييذا اًمًييي١ما  ُميييـ  ُمداظمٚمييي٦م:

قمٜمدي  ذا قمرو٧م ًمٜم٤م  و قمرو٧م ًمٜم٤م ىمْمٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م ومٞمٝم٤م ر يلم، ومٞمٝمي٤م ر ي قمٜميد اًمٗم٘مٝمي٤مء 

ًييٌٌٜم٤م  و شمًييٌٌٜم٤م ذم ومرٜميي٦م  و ومييراضم  وُمرضمييقح، و ذا ُميي٤م  ظمييذٟم٤م سميي٤مًم٘مق  اًمييراضم  ومٞمٝميي٤م شم

ُمِمٙمٚم٦م  و شمٗمرىم٦م سملم اعمًٚمٛملم، ومٝمؾ بقز ًمٜم٤م    ٟم٠مظمذ سم٤مًم٘مق  اعمرضمقح عمّمٚم ٦م 

 وطمدة اعمًٚمٛملم؟

 نذ  نل اًمًٞم٤مؾم٦م  ذًا. اًمِمٞم :

 نذ  اًمًٞم٤مؾم٦م همػم اًمنمقمٞم٦م. ُمداظمٚم٦م:

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

إؾمامء اعم٠ًمًم٦م او٘مٞم٘م٦م ُمٝمٛم٦م ضمدًا،  ٟم٤م ؾمٛمٕم٧م  ٟمف الٌٝم٦م  و اًمٜمٝمْم٦م ُم٤م  دري  

 ُم٤م طمٗمٔمرٝم٤م ضمٞمدًا ومٞمٝم٤م ُم يلم،  ًمٞمس ص ٞم ٤ًم نذا؟!

 ...ُمداظمٚم٦م:

 يمؿ  ًمػ قم٤ممل ومٞمٝمؿ؟ اًمِمٞم :

 ُم٤م ذم قمٚمؿ. اًم٤ًمرؾ:

 يمؿ ُم٤مر٦م قم٤ممل؟،ـمٞم٥م ُمـ ي٘مقدنؿ ي٤م ا٤مقمف ن١مٓء؟ اًمِمٞم :

 ؿمٞمقخ ىمٚمٞمٚملم. اًم٤ًمرؾ:
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 نؾ يًرٓمٞمع ن١مٓء اًمِمٞمقخ    ي٘مقدوا ُم يلم؟ اًمِمٞم :

 ـمٌٕم٤ًم ٓ. اًم٤ًمرؾ:

 ؾ يٛمٙمٜمٝمؿ    يٕمٚمٛمقا ُم يلم؟ن اًمِمٞم :

  سمدًا. اًم٤ًمرؾ:

 ذًا:  ٟمرؿ شمٕمٞمِمق  ذم إون٤مم، وُمـ ذًمؽ نذا اًم١ًما  اًمذي  ٟم٧م شمٓمرطمف  اًمِمٞم :

أ ، طمٞمييٜمام يٙمييق  ذم نيي١مٓء اعم يييلم ُمييـ اعمًييٚمٛملم قمٚمييامء يًييرٓمٞمٕمق     يييديروا 

دوميييي٦م نيييي١مٓء اعم ٙمييييقُملم ُمييييـ  نييييؾ اًمٕمٚمييييؿ، طمٞمييييٜمام يقضمييييد ومييييٞمٝمؿ اعمئيييي٤مت وٓ  ىمييييق  

 ، ًمٞمس نٜم٤مح سم ٤مضم٦م    يٓمرح ُم ؾ نذا اًم١ًما  راضم  وُمرضمقح، نؾ بيقز إًمق

 ًمٜم٤م    ٟم٠مظمذ سم٤مًم٘مق  اعمرضمقح وٟمؽمح اًم٘مق  اًمراضم ؟

نذا اًمٗم٘مٞمف نق اًمذي بٞم٥م قمـ نذا، و ٟم٤م  رضب ًمٙمؿ ُمي  ً ُميـ واىميع طمٞم٤مشمٜمي٤م ُميع 

إطميييزاب،  ٟمييي٤م ىمٚمييي٧م ُميييرة ٕطميييد  وميييراد طميييزب اًمر ريييير، يييي٤م ا٤مقمييي٦م  ٟميييرؿ شمرييييدو     

ًمدوًم٦م اعمًيٚمٛم٦م، و ٟميرؿ ٓ شمدرؾميق  اًمنمييٕم٦م ُميـ  صيقن٤م وىمقاقميدن٤م، و ٟميرؿ شم٘مٞمٛمقا ا

  رجق  ذم يمرٌٙمؿ سمٌٕمض إطم٤مدي٨م همػم اًمّم ٞم ٦م.

 ظمل ٟم ـ ٟمًرٕملم سم٠مُم ي٤مًمٙمؿ، نيذا اليقاب نيق  و  انزيٛمي٦م؛ ٕٟميف طمٞميٜمام يٙميق  

 نٜم٤مح طمزب يٕمرٛمد قمغم همػم ، ُمٕمٜم٤من٤م طمزب ذم ىمقشمف ُمش ُمٙمرٛمؾ.

 ...ُمداظمٚم٦م:

ٙمريي٥م ٤مًم٤م  نييذا اًمرضمييؾ ىميي٤م  زم: ًمييٞمش  ٟمييرؿ شمْمييٞمٕمقا وىمييرٙمؿ سمسميي٤مًمٕمٙمس يميي اًمِمييٞم :

 اًمّمٗمراء،يمٞمػ ا  ايمؼم.

اًمِمييييي٤مند سمييييي٤مرح ا  وميييييٞمٙمؿ ٟم يييييـ ذم اًمقىمييييي٧م اًميييييذي ٟم يييييـ ُمنيييييورو  سم٤موريمييييي٦م 

اإلؾم ُمٞم٦م ذم الزارر اًمرل ؿمٛمٚم٧م ومٕم ً ُم يلم، ًمٙمـ  ٟم٤م  ظمٌم    شمّم٤مب اوريم٦م 

ل ٓ يٛمٙميـ  ٘مٞم٘مٝمي٤م سمٌمء ُمـ اًمقيم٦ًم سم٥ًٌم آؾميرٕمج٤م  ذم  ٘مٞميؼ إنيدا  اًمري

 ٓ سميي٤مًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمييؾ اًمّميي٤مًم ، وُمييـ ذًمييؽ اًمريي٠مين، ُمييـ شميي٠مٟمك ٟميي٤م  ُميي٤م اٜمييك، وميي٢مذا  ٟميي٧م 
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يمٜم٧م شمٕمؽم  هبذ  او٘مٞم٘م٦م نل ُمـ ضم٤مٟمي٥م شمني وُميـ ٟم٤مطمٞمي٦م شميزقم٩م،    نٜمي٤مح ُم ييلم 

ُمييـ اعمًييٚمٛملم يٜمْمييٛمق   مم نييذ  اًمٙمرٚميي٦م وامم نييذ  الامقميي٦م، ًمٙمييـ نيي١مٓء  ًمٞمًييقا 

  قمٜميديمؿ  ـمٌي٤مء سميد  سم٤معمئي٤مت سميؾ سمي٤مًٕمق ، ـمٞمي٥م سم ٤مضمف  مم  ـمٌي٤مء سميد ، ٓ ؿميؽ  

 ًمٞمًقا سم ٤مضم٦م  مم  ـم٤ٌمء يمام ي٘مقًمق  ذم اًمٕمٍم او٤مرض ًمٚمروح، نذا  ومم و طمقج 

 و طمقج، نؾ ن١مٓء ُمقضمقدو  سمرٚمؽ اًمٜم٦ًٌم؟

 ٓ. القاب:

 ذًا: سميي٤مرح ا  ومييٞمٙمؿ يمٞمييػ شمرّمييقرو ،  ٟميي٤م ىمٚميي٧م  يْميي٤ًم نيي١مٓء.. وييزب اًمر رييير، 

ف ووي ٤من٤م  ىمٛميرؿ قمٚميؿ اًمدوًمي٦م اإلؾمي ُمٞم٦م، يٕمٜميل سمي٤مٟم٘م ب اومروقا  ٟمٙمؿ ُم٤م سملم قمِميٞم

ُمييـ آٟم٘م سميي٤مت، ًمٙمييـ اًمِمييٕم٥م ُميي٤م قمٜمييد  اؾمييرٕمداد ٕ   ٙمييؿ سمييام  ٟمييز  ا ، يٛمٙمييـ 

، وٜميقع ت ٟمرقا وا٤مقمرٙمؿ... ىمرار رىمؿ واطمد اصمٜملم وٜمقع ُم  ً دظميق  اًمًيٞمٜمامرٞم٤م

نيذ  ظمروج اًمٜم٤ًمء ُمرؼمضم٤مت  مم رظمر ، ؾمرجد    سمٕميض ٟمًي٤مرٙمؿ  و  ُميـ خيي٤مًمػ 

 اًمٜمٔمؿ ونذ  اًم٘مقاٟملم اإلؾم ُمٞم٦م عم٤مذا؟

ٕ  اًمِمييٕم٥م مل يرسمييك قمييغم ذًمييؽ، وُمييـ يييرن اًمِمييٕم٥م؟ نييؿ اًمٕمٚمييامء،  الييقاب:

ونييؾ يمييؾ ٟمييقع ُمييـ  ٟمييقاع اًمٕمٚمييامء  م نييؿ اًمٕمٚمييامء  وًٓ اًمٕميي٤مرومق  سم٤مًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م، 

وصم٤مٟمٞمييي٤ًم اًمٕمييي٤مُمٚمق  سم٤مًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م وًميييٞمس اًمٕمٚميييامء اًميييذي يًيييٛمٞمٝمؿ اإلُمييي٤مم اًمٖميييزازم 

 سمٕمٚمامء اًمرؾمقم، وأ  اًمٕمٚمامء اعمقضمقدو  ذم اًمدو  اإلؾم ُمٞم٦م  يم رنؿ رمحف ا 

 قمٚمامء رؾمقم، ُم٤مذا يريد او٤ميمؿ يٕمٓمق  اًم٘مرار واعمقاوم٘م٦م.

ًمييذًمؽ وم٠مٟميي٤م اقمر٘مييد    الٝميي٤مد إيمييؼم أ  نييق نييذ  اعم يييلم اعمٛمٚمٞمٜميي٦م    ختييرج 

شمٕمييريٗمٝمؿ اًمٕمنمييات ُمييـ اًمٕمٚمييامء اعمًييٚمٛملم نٜميي٤مح؛ طمرييك يرقًمييقا شمقضمٞمييف اعم يييلم  مم 

سمييديٜمٝمؿ وشمييرسمٞمرٝمؿ قمييغم نييذا اإلؾميي م،  ُميي٤م اًمقصييق  ًمٚم ٙمييؿ ومٙمييؾ ـم٤مرٗميي٦م  يي٤مو     

شمّمؾ  مم اوٙمؿ، صمؿ شمًرٕمٛمؾ اًم٘مقة ذم شمٜمٗمٞمذ ىمراراو٤م وىمقاٟمٞمٜمٝم٤م، ؾميقاًء يم٤مٟمي٧م طم٘مي٤ًم 

  و سم٤مـم ً، اإلؾم م ًمٞمس يمذًمؽ.

: نق ؿمٞم ٜم٤م سم٤مرح ا  ومٞمؽ وذم اإلظمقا  يٌدو    اإلظمقا  ذم الزارير نيؿ ؿم٘مرة
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ٝمق   مم طمييد يمٌييػم ذم  ُميير ُمييـ إُمييقر  و ذم ُمٕمٔمييؿ إُمييقر ا٤مقميي٦م اًمرٌٚمٞمييغ ذم يِمييٌ

ضمٝميي٦م اًمرييل نييل قمييدم وضمييقد اًمٕمٚمييامء، ا٤مقميي٦م اًمرٌٚمٞمييغ ا٤مقميي٦م يم ييػمة ضمييدًا نييؿ يٕمييدو  

 يْميي٤ًم سميي٤معم يلم  ذا  ردٟميي٤م    ٟم٘مييق  قمييـ ا٤مقميي٦م اًمرٌٚمٞمييغ ذم اًمٕميي٤ممل يٕمييدو  سميي٤معم يلم 

ٚمامء، اًمٗمرن سملم  ظمقاٟمٜم٤م ذم الزارر ومٕم ً، ًمٙمـ ُم٤م قمٜمدنؿ قمٚمامء ٓ يقضمد قمٜمدنؿ قم

وسمييلم ا٤مقميي٤مت اًمرٌٚمٞمييغ،     ظمقاٟمٜميي٤م ذم الزاريير ُمٚمرزُمييق  سم٤مًمٕمٛمييؾ سم٤مًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م 

ووميييٞمٝمؿ اًميييدقم٤مة، وًمٙميييـ نييي١مٓء اًميييدقم٤مة اًميييذي طمريميييقا نيييذ  اعم ييييلم يٜم٘مّميييٝمؿ اًمٕمٚميييؿ 

اًمذي يٜمٌٖمل    يٙمق  ومٞمف اًمٕمٚمامء ُم ٚمام شمٗمْمؾ ؿمٞم ٜم٤م وىمي٤م  إـمٌي٤مء اًميذيـ ي٘ميدُمق  

ء اًميييدقم٤مة ي٘ميييدُمق  اًمٕمييي ج اًمييي زم اًميييذيـ  ٛمٚمقٟميييف، قمٜميييدُم٤م خيرضميييق  ًميييدقمقة نييي١مٓ

نيي١مٓء سميي٤مًٕمق   و اعم يييلم اعمقضمييقدة، ذم ُمًيي٠مًم٦م  ظمييره يٜمٌٖمييل    شمٜمرٌٝمييقا نيي٤م ييي٤م 

 ظمييقا   ٟمييف  طمٞم٤مٟميي٤ًم ييي٠مشمٞمٙمؿ ُمييـ اخليي٤مرج، شمًرْمييٞمٗمقهنؿ قمٜمييديمؿ وىمييد يٖمييريمؿ يم ُمييف  و 

اًمذيـ ي٠مشمق   مم الزارير  و نٜمي٤م ؿمٙمٚمف  و صقرشمف  و طمدي ف  و دقمقا ، ٕٟمف يم ػم ُمـ 

رسمام يدقمق  دقمقه سم٤مـمٚمف ويٚمًٌق   ٟمٗمًيٝمؿ صمٞم٤مسمي٤ًم ًمٞمًي٧م نيؿ قميغم اإلـمي ن، صمٞمي٤مب 

ٓ شمّمٚم  نؿ وٓ يّمٚم ق  ن٤م  سمدًا، ومٝم١مٓء او٘مٞم٘م٦م رسمام يدظمٚمق  سمٕميض إومٙمي٤مر 

ًمٌٕمض اإلظمقا  اعمقضمقديـ ذم الزارر، ومٞم١مصمرو  ومٞمٝمؿ شم٠مصمػم ُم٤ٌمرش ويؽميمق  رصمي٤مرًا 

هبيي٤م ومييٞمام سمٕمييد ومرٜميي٦م ذم داظمييؾ اًمّمييٗمق  ذم اإلظمييقا  نٜميي٤مح، وًمييذًمؽ نيي١مٓء   ييدصمق 

 ذرو   ؿمد اوذر، وٓ يٚمرٗم٧م نؿ، واًمذي  رضمق  ـمٌٕم٤ًم ًمق يم٤م  إخ قمكم ضمزا  

ا  ظمػم إخ قمكم او٤مج ًمق  ٟمف قمٜمدُم٤م ضم٤مء  مم نٜم٤م، يٕمٜمل ُمٙم٨م قمٜمدٟم٤م  ي٤مُم٤ًم وًمٞم٤مزم 

ل  ظمذ سمٕمض إؿمٞم٤مء اًمرل شمٗمٞمد ٟمرِم٤مور ُمٕمف ذم سمٕمض اعمقوققم٤مت، ًمٙم٤م  رسمام يٕمٜم

اًميدقمقة نٜميي٤مح ذم الزارير، يٕمٜمييل ُمي  ً ظمٚمٞمٜمييل  ىميق  ًمٙمييؿ يشء: إخ قميكم ضميي٤مء  مم 

نٜمييي٤م وضمٚميييس ُميييع سمٕميييض اًمٜمييي٤مس اًميييذيـ ٓ يٛمريييق   مم اًميييدقمقة اإلؾمييي ُمٞم٦م اًمّمييي ٞم ٦م 

سمّمٚم٦م قمغم اإلـم ن وٓ يٕمرومق  ُمـ اًمٙمري٤مب واًمًيٜم٦م  ٓ اؾميٛمٞمٝمام وم٘ميط،  ُمي٤م اًمٕمٛميؾ 

ر نذا يشء سمٕمٞمد قمٜمٝمؿ، ومرسمام ًم٘مل سمٕمْميٝمؿ، وني١مٓء ير يدصمق  سم٤مًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م وم٠مُم

قمييـ ُمقوييقع الٝميي٤مد ذم وؾمييط الامنييػم اًمٖمٗمييػمة ويييدقمقهنؿ  مم الٝميي٤مد ذم ؾمييٌٞمؾ 

 ا   مم همػم ذًمؽ.
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إخ قمييكم سم٤مويي٤مج ٟم ييـ طمريّمييق  يمييؾ اوييرص وسم ٌٜميي٤م ًمييف ذم ا ، وسمرهمٌرٜميي٤م    

 ٤مٟمف وشمٕمي٤ممم    يٙميق ، ًميق يًر٘مٞمؿ إُمر ذم الزارر قمغم ٟم يق ُمي٤م ٟمرضميق ُميـ ا  ؾميٌ

 ٟمف اًمر٘مك اًمِمٞم  وضمٚمًٜم٤م ُمٕمف سمٕمض اًمقىم٧م و دصمٜم٤م، ًمٙم٤م  رسمام  وم٤مد سمٕمض إؿمٞم٤مء 

اًمرييل ُمٜمٕميي٧م  و طم٤مًميي٧م دو  جمٞمييئٙمؿ  ٟمييرؿ، يٕمٜمييل ٓ ُم١ماظمييذة، اًمييذي  ريييد     ىمقًمييف 

أ  جمٞمييئٙمؿ يميي٤م  اردميي٤مًٓ، مل يٙمييـ ُم١مؾمًيي٤ًم قمييغم  ؾميي٤مس ُمييـ اًمٜمٔميير اًمييدىمٞمؼ؛ ٕ  

   ٟمٕمير  إطميقا  اًمريل محٚمرٜمي٤م  و طمٗمزشمٜمي٤م قميغم اعمجيلء ُميـ اًمٜمٔمر اًمدىمٞمؼ ي٘مريض 

 الزارر  مم نٜم٤م.

أ  نيييييذ  ُمًييييي٠مًم٦م بييييي٥م    شمٙميييييق  ُمقويييييع دمرسمييييي٦م وٟمٔمييييير ذم طمٞمييييي٤مشمٙمؿ  ٟميييييرؿ، 

طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م ر يرؿ ورسميام  وشمٜم٘مٚمقهن٤م  يْم٤ًم ًمألخ قمكم، يٕمٜمل شمٜم٘مٚمق  ٟم٘م ً  ُمٞمٜم٤ًم وشمٕمرومقٟمف

 و٤م ر يرؿ. مل يَر ؿمٞمئ٤مً 

ذيمرح سم٠م  اًمِمٞم  قمكم وقمدٟم٤م سم٠م  يٕمقد  ًمٞمٜم٤م، ُمي٤م  دري قمغم يمؾ طم٤م   ٟم٤م   اًمِمٞم :

  ٟم٧م يمٜم٧م طم٤مرضًا وٓ سمٕمد ُم٤م ذن٧ٌم  ًمٞمس يمذًمؽ؟

 ....ُمداظمٚم٦م:

وقمييدٟم٤م سميي٠م  يٕمييقد  ًمٞمٜميي٤م؛ ٕٟمييف ُمييع إؾمييػ ُميي٤م  شمٞم يي٧م ًمٜميي٤م ومرصيي٦م ضمٚمييقس  اًمِمييٞم :

ـمقيييؾ، وٟمر٤ٌمطميي٨م ُمييع سمٕمْمييٜم٤م اًمييٌٕمض ذم يم ييػم ُمييـ اعمًيي٤مرؾ اًمرييل  رجٝميي٤م ُم ييؾ نييذ  

  ظمقاٟمٜم٤م اًمًٚمٗمٞملم ضمزارريلم.اًمٙمرٚم٦م اعم٤ٌمريم٦م ُمـ 

ؿميييٞم ٜم٤م ٓ سمييي٤مس  يْمييي٤ًم طمريييك ًميييق دقمييي٤م إُمييير  ذا اؾميييرٓمٕمٜم٤م    ٟميييذن٥م  مم  ُمداظمٚمييي٦م:

 الزارر وٟمٚم٘مك  ظمقاٟمٜم٤م نٜم٤مح، نذا يٙمق  ومٞمف ظمػم    ؿم٤مء ا .

سميييي  ؿمييييؽ ًمٙمييييـ يمييييام ي٘مقًمييييق  قمٜمييييدٟم٤م ذم اًمِميييي٤مم: ُميييي٤م سم٘مييييك ذم اًمٙمييييرم  ٓ  اًمِمييييٞم :

 اوٓم٥م.

 (  00: 37: 36/ 440) اهلدى والنور / 
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 تسى ايطٓٔ يتأيٝف ايٓاع

 ىمق : ي٤م ؿمٞم   ذا يم٤م  شمٓمٌٞميؼ ؾميٜم٦م ُمٕمٞمٜمي٦م رسميام  يدث ومرٜمي٦م، شمٓمٌٞميؼ ؾميٜم٦م  ُمداظمٚم٦م:

رسمام  دث ومرٜم٦م ٟمرٞمج٦م لٝمؾ اًمٜمي٤مس،  و ٕي ؾمي٥ٌم رظمير، وميامذا ٟم٘ميدم شمٓمٌٞميؼ اًمًيٜم٦م 

  م ٓ ٟمٓمٌ٘مٝم٤م ًمرجٜم٥م اًمٗمرٜم٦م؟

ام شمٓمٛميئـ  ذا  ٟم٤م وىمٗم٧م قمٜمد ؾم١ماًمؽ وم٘مط ذم طميدود ؾمي١ماًمؽ  ضمٞمٌيؽ سمي القاب:

 ًمٞمف ٟمٗمًيؽ وًمٙميـ  ظمِميك ؾميقء اًمرٓمٌٞميؼ، ومي٠مىمق : شميؽمح اًمًيٜم٦م ذم نيذ  او٤مًمي٦م، ًمٙميـ 

 يـ نيذا اعمجرٛميع اًميذي  ٟمي٧م شمر يدث قمٜميف؟ ارضب زم ُمي  ً يٕمٜميل  ي ؾميٜم٦م ختِميك 

  ذا  قمٚمٜم٧م  و ٟمنمت  ٟمف خيِمك    ٟم ػم    ومرٜم٦م؟

  ً:  ٟم٤م ىمٚم٧م ؾمٜم٦م ُم  ً  دث ومرٜم٦م ًمٜمرٞمج٦م لٝمؾ اًمٜم٤مس  و ؾم٥ٌم رظمر ُمي ُمداظمٚم٦م:

ؾمييٜم٦م ذم اعمًييجد  و ُميي  ً صيي ة ُميي  ً صيي ة ريمٕمرييلم ىمٌييؾ الٛمٕميي٦م،  و  ي ؾمييٜم٦م ُمييـ 

نذ  اًمٜم٤مس ضمٝمٚمرٝم٤م، دمٝمٚمٝم٤م  و شمريمرٝم٤م ًمٚمجٝمؾ، وم٢م  يم٤م  شمٓمٌٞمؼ نذ  اًمًٜم٦م ؾمٞم دث 

ومرٜم٦م،  ٟمف ُم  ً واطمد ىمدم يّمكم ىميدام سميلم اًمًيقاري شم٘ميق  ًميف: رضميع اًمٜمي٤مس  مم وراء 

ًمٙمييـ صيي٤مر  ٟميي٤مس ىمييدام يّمييٞم قا، ومٝمييؾ  ـمٌييؼ وطمًييٞم٧م  ٟمييف  ٟميي٤م اًمٜميي٤مس ـمٌ٘مييقا اًمًييٜم٦م 

اًمًييييٜم٦م  م  شمييييرح اًمًييييٜم٦م ًمرجٜميييي٥م اًمٗمرٜميييي٦م؟ ونٜميييي٤مح  ُم ٚميييي٦م يم ييييػمة ضمييييدًا، زم  ظمييييقة ذنٌييييقا 

طميييييدث ًمٚمٗمرٜمييييي٦م، يٕمٜميييييل وٙميييييـ  ٟميييييف خييييييكم  يٓمٌ٘ميييييق  اًمًيييييٜم٦م، ًمٙميييييـ شمٓمٌيييييٞم٘مٝمؿ اًمًيييييٜم٦م 

 اعمًٚمٛملم  ٘مدو  قمٚمٞمف قمقام؛ ًمٙمل نق يٓمٌؼ اًمًٜم٦م؟

 سمف؟اٞمؾ ن   ٟم٤م  قمٓمٞمرؽ القاب روٞم٧م  اًمِمٞم :

  ٟم٤م روٞم٧م سمف. ُمداظمٚم٦م:

ـمٞمييي٥م، ظمٚمٞمٜمييي٤م ٟمٛمٌمييي ظمٓميييقة صم٤مٟمٞمييي٦م طمريييك ُمييي٤م يٙميييق  ضمقاسمٜمييي٤م يٕمٜميييل قم٤مىمٌريييف  اًمِميييٞم :

 ؾمٚمٌٞم٦م حم٤مرسم٦م اًمًٜم٦م، ٟم٘مق :
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  ًمٞمس ُمـ اًمقاضم٥م  طمٞم٤مء اًمًٜم٦م؟

 سمغم. ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمػ  ٞمل اًمًٜم٦م سملم اًمٕمٚمامء  م الٝم ء؟ اًمِمٞم :

 اًمًٜم٦م  وًٓ شمٙمق  سملم اًمٕمٚمامء وشمٜمر٘مؾ. ُمداظمٚم٦م:

   اديؽ ا  اديؽ، ن  طمٗمٔم٧م ؾم١مازم ُم٤م  فمٜمؽ.ا اًمِمٞم :

 يمٞمػ  ٗمظ اًمًٜم٦م؟ ُمداظمٚم٦م:

يمٞمػ  ٞمل اًمًٜم٦م  سملم اًمٕمٚميامء  م الٝمي٤م ؟ ىميؾ  ٟمي٧م سميلم اًمٕمٚميامء  و سميلم  اًمِمٞم :

 الٝم٤م ؟

 سملم اًمٕمٚمامء يمٚمٝمؿ، سملم الٝم ء ي٤م ؿمٞم ، اًم١ًما  نذا نق. ُمداظمٚم٦م:

 ١ًما ؟شم٠مٟمك شم٠مٟمك اومٝمؿ اومٝمؿ اًم١ًما ، نؾ ومٝمٛم٧م اًم اًمِمٞم :

 ومٝمٛمرف ومٝماًم ُمٕمٞمٜم٤ًم. ُمداظمٚم٦م:

 ٓ  ٟم٧م.اعم٤مذا ىمٚم٧م ُمٕمٞمٜم٤ًم  ٟم٤م  قمٞمٜمف و اًمِمٞم :

نؾ اًمًٜم٦م ....  ٟم٤م  ره قمٚمامء ًمٙمـ نيؾ يميؾ اًمٕمٚميامء يٓمٌ٘ميق  اًمًيٜم٦م، ذم  ُمداظمٚم٦م:

 قمٚمامء ٓ يٓمٌؼ اًمًٜم٦م.

 ي٤م  ظمل نذا ُم٤م نق ضمقاب ؾم١مازم ا  اديؽ. اًمِمٞم :

  ٟم٤م  ىمّمد  ٟمف شمٓمٌٞمؼ. ُمداظمٚم٦م:

 اعمرٙمٚمؿ ًمٞمس  ٟم٧م، ُم٤مذا شم٘مّمد ومٚمامذا  ىمّمد. ٟم٤م  اًمِمٞم :

 ُم٤مذا شم٘مّمد. ُمداظمٚم٦م:

 ي٤م ؿمٞم ٜم٤م ومٝمٛمف  ي٤من٤م ظمٚمف يًرٗمٞمد ُمـ  ؾمئٚم٦م  ظمره. ُمداظمٚم٦م:
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 ىمّميييد:  طمٞمييي٤مء اًمًيييٜم٦م ُمييي٤م ُمٕمٜميييك  طمٞمييي٤مء اًمًيييٜم٦م؟ يٕمٜميييل: ؾميييٜم٦م  ُمٞمرييي٧م يٕمٜميييل   اًمِميييٞم :

اًمٜم٤مس ُم٤م يٕمرومقهن٤م ص  ـمٞم٥م، ؾمي١مازم: اًمًيٜم٦م  ٞمي٤م سميلم اًمٕمٚميامء اًميذيـ يٕمرومقهني٤م  م 

 لٝمٚم٦م اًمذيـ  ُم٤مشمقن٤م؟ا

 ـمٌٕم٤ًم سملم الٝمٚم٦م. ُمداظمٚم٦م:

ٟمٕمييؿ اؾمييٛمع أ  قمروميي٧م ُ ٞمييك سمييلم الٝمٚميي٦م صيي ، واعم يي٤م  يميي٤م  ذم  و   اًمِمييٞم :

اًمدرس صي ؟ ُمًي٤مسم٘م٦م اإلُمي٤مم سميآُملم إصيؾ نيذ  خم٤مًمٗمي٦م ذم يميؾ اعمًي٤مضمد أ  ُمي٤م 

نييل اًمٗمرٜميي٦م اًمييذي  ٟميي٧م ختيي٤م     شم ييػم ومٞمٝميي٤م اًم٘مْمييٞم٦م نييذ ،  ٟميي٤م  طمٞمييل اًمًييٜم٦م و ٟميي٤م  قمٚمييؿ 

وا   قمٚمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م ٓ  طمد يرٙمٚمؿ هبذا اودي٨م، ُمع  ٟميف طميدي٨م ذم اًمٌ ي٤مري 

وُمًٚمؿ ٓ  طمد يرٙمٚمؿ عم٤مذا؟ ٕهنيؿ ُم٤مؾميٙملم ُمٌيد ح  ٟمي٧م،  ٟميف ٟم ِميك    ٟم يػم ومرٜمي٦م، 

 ي ومرٜم٦م شم ٤مر وميٞمام ٟم يـ  ذا قمٚمٛمٜمي٤م اًمٜمي٤مس اًمًيٜم٦م سمي٤مًمرل نيل  طمًيـ، اًمٗمرٜمي٦م شم ي٤مر سمًي٥ٌم 

 ؾمقء إؾمٚمقب ذم اًمدقمقة.

ؾم١ماًمؽ وسملم اًمقاىمع اًمذي يم٤م  يٜمٌٖمل    ي٘ميقم قمٚمٞميف ؾمي١ماًمؽ، اًميدقمقة  ومِمر٤م  سملم

 مم اًمًٜم٦م ي١مضمر قمٚمٞمٝم٤م، ًميق ُمي٤مت ىمريٞم ً ُمي٤مت ؿميٝمٞمدًا اًميذي  ٞميل اًمًيٜم٦م، ًمٙميـ يٜمٌٖميل 

ْٙمَٛمي٦ِم َواعمَْْققِمَٔمي٦ِم ﴿    ٞمٞمٝم٤م سم٤مًمرل نل  طمًـ يميام ىمي٤م  شمٕمي٤ممم:  يَؽ سم٤ِمْوِ ٌِٞمِؾ َرسم  اْدُع  مَِم ؾَمي

ٜم٦َمِ  ًَ  .[569]النح: ﴾اْوَ

 ٟميي٤م  قمر٘مييد  ٟمييف يميي٤م  نٜميي٤مح ؾمييٜمـ  ُمٞمريي٧م ذم اًمٕميي٤ممل اإلؾميي ُمل  ٓ ىمٚمييٞم ً ضمييدًا ضمييدًا، ُمٜمٝميي٤م: 

 .د يم٤مٟم٧م ُم٤م يٕمرومق  قمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤مً ؾمٜم٦م شمًقي٦م اًمّمٗمق  سملم اًمًقاري، نذ  ذم نذ  اًمٌ 

اعمٜمييؼم اًمٓمقيييؾ اًمييذي يميي٤م  ي٘مٓمييع اًمّمييٗمق  سمٜمٞميي٧م ُمًيي٤مضمد ُمييـ ُمئيي٤مت اًمًييٜملم أ  

، و   يمٜمي٤م ٓ ٟم٘مرني٤م، ًمٙميـ شمي٠مصمروا سم٤مًميدقمقة  مم سمد ت شمٌٜمك اعمٜم٤مسمر قمغم ـمري٘مي٦م طمدي ي٦م

 ٟميييف نيييذ  اعمٜمييي٤مسمر اًم٘مديٛمييي٦م شم٘مٓميييع اًمّميييٗمق ، أ  ٓ يٙمييي٤مد يٌٜميييك ُمًيييجد سمٗمْميييؾ ا ، 

 وي٘مٓمع ومٞمف وًمق صػ واطمد سم٥ًٌم ُم٤مذا؟ ا عمٜمؼم.

ومييي٢مذًا:  طمٞمييي٤مء اًمًيييٜم٦م  رييي٤مج  مم ضمٝمييي٤مد، و رييي٤مج  مم  ؾميييٚمقب طمًيييـ طمٞمٜمئيييذ ُميييـ 
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داقمٞميي٦م  ؾمييٚمقسمف طمًييـ ونييق قميي٤ممل سم٤مًمًييٜم٦م وميي٢مذا ؾمٞمّمييػم اًمٗمرٜميي٦م ُمييع ذًمييؽ  ذا ومروييٜم٤م    اًم

همٚم٥م قمغم فمٜميف  ٟميف  يدث ُميـ وراء ذًميؽ ومرٜمي٦م ومٜم٘ميق : دع نيذ  اًمًيٜم٦م، وًمٙميـ ًميٞمس 

دقمٝم٤م  مم    ايقت، و ٟميام ُمٝميد ني٤م، ُمٝميد ني٤م،  ذًا: ؾمي١ماًمؽ اليقاب يميام ؾميٛمٕم٧م، 

وًمٙميييـ ًميييٞمس ُمٕمٜميييك ذًميييؽ اؾميييرٖم   نيييذا اليييقاب    شمٔميييؾ اًمٌدقمييي٦م اٌمييي واًمًيييٜمـ 

 ُمـ  طمٞم٤مرٝم٤م اًمٗمرٜم٦م!! ًمٞمس نذا نق إصؾ.اقت؛ ٕٟمف ٟم ِمك 

نق ؾمٜم٦م ي ٤مب ُمـ  طمٞم٤من٤م سمٙمؾ ُمـ اشمٌٕمٝم٤م، ُميـ  طمٞمي٤م ؾميٜم٦م اًمًٜم٦م إصؾ:     طمٞم٤مء 

ىمد  ُمٞمر٧م ُمـ سمٕمدي نذا طمدي٨م  ؾميٜم٤مد  ومٞميف ويٕمػ، ًمٙميـ ُمٕمٜمي٤م  صي ٞم ؛ ٕٟميف ضمي٤مء 

ُمييـ ؾمييـ ذم اإلؾميي م ؾمييٜم٦م طمًييٜم٦م ومٚمييف  ضمرنيي٤م و ضميير ُمييـ قمٛمييؾ هبيي٤م  مم يييقم »سمٚمٗمييظ: 

  مم رظمر اودي٨م. «  يٜم٘مص ُمـ  ضمقرنؿ يشء ...اًم٘مٞم٤مُم٦م دو   

 ( 00: 37: 27/ 631) اهلدى والنور /
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 ايدع٠ٛ ٚقاعد٠ ايػا١ٜ 

 ز ايٛض١ًٝسَِّبُت

يم ػمًا ُم٤م ٟمًٛمٕمٙمؿ ذم  رشـمرٙمؿ شمٜمٙمرو  ىم٤مقمدة: اًمٖم٤ميي٦م شميؼمر اًمقؾميٞمٚم٦م،  ُمداظمٚم٦م: 

وقمٞم٦م وشمٌٞمٜمق   هن٤م ىم٤مقمدة يم٤مومرة، ًمٙمـ ىمد ضم٤مء ذم اًمًيٜم٦م طميدي٨م يم٠مٟميف ييد  قميغم ُمنمي

ًميييٞمس اًمٙميييذاب »: ¢نيييذ  اًم٘م٤مقميييدة  و قميييغم إىميييؾ ذم سمٕميييض اوييي٤مٓت ونيييق ىمقًميييف 

واودي٨م ذم ص ٞم  ال٤مُمع،  «سم٤مًمذي يّمٚم  سملم اًمٜم٤مس ومٞم٘مق  ظمػمًا  و يٜمٛمل ظمػماً 

 ومٙمٞمػ ٟمٗمٝمؿ نذا اودي٨م ومجزايمؿ ا  ظمػمًا.

نيييييذا اويييييدي٨م ٓ يرٕميييييده ُمييييي٤م شمْميييييٛمٜمف ُميييييـ اًمٗم٘ميييييف، وٓ ي١مييييييد اًم٘م٤مقميييييدة  اًمِميييييٞم :

ًمٖم٤ميييي٦م شميييؼمر اًمقؾميييٞمٚم٦م، يٕمٜميييل: ُمٝميييام يمييي٤م  اًمقؾميييٞمٚم٦م خم٤مًمٗمييي٦م ًمٚمنميييع؛ ٕ  اًمّميييٝمٞمقٟمٞم٦م، ا

اًميييذيـ وويييٕمقا نيييذ  اًم٘م٤مقميييدة مل يْميييٕمقن٤م ُميييراقملم ُم يييؾ نيييذا اويييدي٨م، ومييي٤مٔ  ٟم يييـ 

ٟم٘مػ ُمٕمؽ قمٜمد نذا اودي٨م: نؾ يٌيٞم  اويدي٨م ًمٚمٛمًيٚمؿ    يٙميذب ُمريك ُمي٤م سميدت 

 ًمف ُمّمٚم ٦م ذم يمذسمف؟

 يٌٞم  ًمف وم٘مط. ُمداظمٚم٦م:

ؾمييي٠مًم٧َم و ضمٞمييي٥ُم، قمٚمٞميييؽ  ٟمييي٧م  يْمييي٤ًم    دمٞمييي٥م  ذا ... ؾميييلم ضميييٞمؿ، يميييام  اًمِميييٞم :

 ؾم٠مًم٧م.

 ٓ يٌ  اًمٙمذب. ُمداظمٚم٦م:

 وم٢مذًا:  يـ اًم٘م٤مقمدة و يـ اودي٨م؟ اًمِمٞم :

 ًمٙمـ اًمٙمذب حمرم رشقم٤ًم. ُمداظمٚم٦م:
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 ٟم٤م  قمر  سم٤مرح ا  ومٞمؽ،  ٟم٧م ٓ شم٘ميؾ: أ  اًمٜميقر ُُمٜمَي٤مر ٕٟمٜمي٤م ٟميره اًمٜميقر،  اًمِمٞم :

ىميييق : نيييذا اًمٙميييذب اعم يييرم نيييؾ اًمٙميييذب حميييرم، عمييي٤مذا شمٕميييقد  مم اويييدي٨م،  ٟمييي٤م  

 يًر ؾ سم٤مًم٘م٤مقمدة اًمرل  ٟم٧م زقمٛم٧م  هن٤م ُم١ميدة هبذا اودي٨م  م ٓ؟

 ٓ. ُمداظمٚم٦م:

سم٤مًم٘م٤مقميييييدة ًميييييٞمس سم٤مويييييدي٨م، اًم٘م٤مقمييييدة: اًمٖم٤ميييييي٦م شميييييؼمر اًمقؾميييييٞمٚم٦م،  ٓ شم١مييييييد  اًمِمييييٞم :

 اًمٙمذب قمٜمد يمؾ ُمّمٚم ٦م؟

 ٟمٕمؿ، شم١ميد. ُمداظمٚم٦م:

 اودي٨م ي١ميد ذًمؽ؟ اًمِمٞم :

 ٓ. ُمداظمٚم٦م:

 ًا سم٤مرح ا  ومٞمؽ.وم٤مظمرٚمٗم٤م  ذ اًمِمٞم :

 ( 00: 14:  28/ 776) اهلدى والنور/
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 َد٣ صش١ تكطِٝ ايطٓٔ إىل َأيٛف 

 ٚغري َأيٛف يػسض َساعا٠ َضًش١ 

 ايدع٠ٛ يف ايدع٠ٛ يهٌ ْٛع

يي٘مق  اًمًي٤مرؾ: ىمَ  ؿ سمٕميض اًميدقم٤مة اًمًيٜم٦م  مم ىمًيٛملم: ؾميٜم٦م ُم٠مًمقومي٦م ًميده اًمٜمي٤مس، وؾميٜم٦م ً 

 ق  اًمٜم٤مس قمغم اشم٤ٌمع اًمًٜم٦م    دقم٤م اًمِم٤ٌمب اًمذيـ   ؿ  همػم ُم٠مًمقوم٦م، وُمـ صمَ 

يراقميقا ُمّمييٚم ٦م اًمييدقمقة اعمٗمًيدة وقمييدم شمٜمٗمييػم اًمٜمي٤مس، ومييام ر يٙمييؿ ذم نييذا 

اًمر٘مًييٞمؿ، وُميي٤م نييق ويي٤مسمط اعمّمييٚم ٦م واعمٗمًييدة قمٜمييد شمٓمٌٞمييؼ اًمًييٜم٦م ودقمييقة 

 اًمٜم٤مس  ًمٞمٝم٤م.

 ىمق : وسمٕمد اوٛميد   واًمّمي ة واًمًي م قميغم رؾميق  ا  ورًميف وصي ٌف  اًمِمٞم :

 قم اًمديـ.وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًم   مم ي

ذم فمٜمل    نذا اًمر٘مًٞمؿ    يم٤م  صدر ُمـ  طمد ُميـ اًميدقم٤مة اإلؾمي ُمٞملم ومٝميق  ىميؾ 

ػم ٟمف شم٘مًٞمؿ ُمٌردع، وطمٞمٜمام  ىمق :  ٟمف شم٘مًٞمؿ ُمٌريدع، يٜمٌٖميل قميكم     ؿمي ُم٤م ي٘م٤م  ومٞمف 

ام : ىمًؿ ُمرٗمؼ قمغم  ٟميف سمدقمي٦م وي ًم٦م، ونيل اًمٌدقمي٦م  مم    اًمٌدقم٦م قمٜمد اًمٕمٚمامء ىمً

نييذ  اًمًييٜم٦م ؾمييٜم٦م ىمقًمٞميي٦م  و يم٤مٟميي٧م ؾمييٜم٦م ومٕمٚمٞميي٦م، وميي٠مي  اًمرييل ختيي٤مًمػ اًمًييٜم٦م، ؾمييقاء يم٤مٟميي٧م

طميييي٤مدث  و سمدقميييي٦م ظم٤مًمٗميييي٧م اًمًييييٜم٦م اًمٜمٌقييييي٦م ومٝمييييل سم٤مشمٗميييي٤من اًمٕمٚمييييامء نييييل سمدقميييي٦م ويييي ًم٦م، 

واًم٘مًيييؿ أظمييير نيييق اًميييذي اظمرٚميييػ ومٞميييف اًمٕمٚميييامء:  ذا يم٤مٟمييي٧م اًمٌدقمييي٦م ٓ ختييي٤مًمػ ؾميييٜم٦م 

رص ييي٦م يميييام ىمٚمٜمييي٤م ذم اًم٘مًيييؿ إو ، ومٝمٜمييي٤م ًمٚمٕمٚميييامء ىميييقٓ  ُمٕمروومييي٤م : إو : ونيييق 

اًمييذي ٓ رييي٥م ومٞمييف قمٜمييد  نييؾ اًمٕمٚمييؿ واًمر ٘مٞمييؼ، نييق ُميي٤م ضميي٤مء ذم ىمقًمييف قمٚمٞمييف  اًمّميي ٞم 
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، «يميييؾ سمدقمييي٦م وييي ًم٦م ويميييؾ وييي ًم٦م ذم اًمٜمييي٤مر»اًمّمييي ة واًمًييي م اًمٍميييي  اًمّمييي ٞم : 

واًم٘مييق  أظميير، ونييق ُمرضمييقح يٕمٚمييؿ ُمييـ ىمقًمٜميي٤م اًمًيي٤مسمؼ:  ٓ ونييق اًمييذي ي٘مييقم سمر٘مًييٞمؿ 

: نييق  يْميي٤ًم سمدقميي٦م اًمٌدقميي٦م  مم  ًيي٦م  ىمًيي٤مم، نييذا اًمر٘مًييٞمؿ  ىمييق  سمٚمًيي٤م  قمييرن ُمٌييلم

يمذاح اًمر٘مًٞمؿ اًمذي ىمٚم٧م  ٟمف شم٘مًٞمؿ ُمٌردع، وًمٙمـ نذا اًمر٘مًٞمؿ  طمدث ذم آسمرداع 

اعمٕمرووملم، ُمـ اًمر٘مًٞمؿ اًم٘مديؿ؛ شم٘مًٞمؿ اًمٌدقم٦م  مم  ٦ًم ي٘مق  سمف يم ػم ُمـ اًمٕمٚمامء 

 ٝمؿ؛  ُم٤م شم٘مًٞمؿ اًمًٜم٦م  مم ؾمٜم٦م..ونؿ اضمرٝم٤مدنؿ قمغم ظمٓمئ

 ُم٠مًمقوم٦م.. ُمداظمٚم٦م:

اًمر٘مًيٞمؿ ُميـ سميدع نيذا اًمزُمي٤م ، ومي٠مىمق : ُمي٤م يمي٤م  يميذًمؽ  وهمػم ُم٠مًمقوم٦م، نذا اًمِمٞم :

وميي  ؿمييؽ    اشمٗميي٤من اًمٕمٚمييامء قمييغم    يمييؾ حمدصميي٦م ويمييؾ سمدقميي٦م ختيي٤مًمػ ُميي٤م يميي٤م  قمٚمٞمييف 

اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م ومٝمييل سمدقميي٦م ويي ًم٦م، طمرييك اًمييذيـ ي٘مًييٛمق  اًمٌدقميي٦م  مم  ًيي٦م 

 ىمًييي٤مم ومٝميييذا ىميييقنؿ، اًميييذيـ ي٘مقًميييق  سم٤مؾمييير ٤ٌمب سمٕميييض اعم يييدصم٤مت وسمٕميييض إُميييقر 

يِمييؽمـمق     شمييدظمؾ نييذ  اًمٌدقميي٦م ذم سمٕمييض اًمٜمّمييقص اًمٕم٤مُميي٦م سمنمييط  ٓ او٤مدصميي٤مت 

شمٕميي٤مرض ٟمّميي٤ًم ٟمٌقييي٤ًم ؾمييقاء يميي٤م  ُمييـ ىمقًمييف قمٚمٞمييف اًمًيي م  و ُمييـ ومٕمٚمييف، ومٝمييذ  اًمًييٜم٦م اًمرييل 

ؾميييٛمقن٤م سمٖميييػم ُم٠مًمقومييي٦م، نيييذا خمييي٤مًمػ ًمًيييٜمـ يم يييػمة ويم يييػمة ضميييدًا،  و  ذًميييؽ    نٜمييي٤مح 

ـ سم جيير واطمييد، طمييدي ٤ًم صيي ٞم ٤ًم ٟمييذيمر  وسمييذيمرٟم٤م  ييي٤م  يمييام ي٘مقًمييق  ٟمرُمييل قمّمييٗمقري

 و  ذًمؽ ٟميب اًمٌدقم٦م اًم٘مديٛم٦م ونل شم٘مًٞمؿ اًمٌدقمي٦م  مم  ًي٦م  ىمًي٤مم؛ ذًميؽ ٕ  

ن١مٓء اًمذيـ ي٘مقًمق  سمر٘مًيٞمؿ اًمٌدقمي٦م  مم  ًي٦م  ىمًي٤مم  رجيق  سم٤مويدي٨م اًمري٤مزم، 

ونق  يْم٤ًم ٟمرد سميف قميغم نيذ  اًمٌدقمي٦م  و قميغم ني١مٓء اًم٘مي٤مرٚملم سم٤مًمٌدقمي٦م اودي ي٦م، ونيل 

ح اويدي٨م ُمي٤م  ظمرضميف اإلُمي٤مم ُمًيٚمؿ ذم صي ٞم ف ُميـ اًمًٜم٦م همػم اعم٠مًمقوم٦م،  قمٜميل سميذا

 ¢يمٜمييي٤م ُميييع اًمٜمٌيييل »طميييدي٨م ضمريييير سميييـ قمٌيييد ا  اًميييٌجكم ر  ا  شمٕمييي٤ممم قمٜميييف ىمييي٤م : 

ضم٤مًمًلم طمقًمف عم٤م ضم٤مء   قمراب جمر٤من اًمٜمامر ُمر٘مٚمدي اًمًٞمق  قم٤مُمرٝمؿ ُمـ ُميي، 

 ي: شمٖمػم ُم ُم  وضمٝميف -إمر وضمٝمف  ¢سمؾ يمٚمٝمؿ ُمـ ُمي، ومٚمام ررنؿ رؾمق  ا  

ذم  ¢وم ٓميييي٥م اًمٜمٌييييل  -ًمًيييي م طمزٟميييي٤ًم قمييييغم ُميييي٤م ر ه ومييييٞمٝمؿ ُمييييـ وم٘ميييير ُمييييدىمعقمٚمٞمييييف ا
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ـْ ﴿ ص ٤مسمف، ووقمٔمٝمؿ وذيمرنؿ ويم٤م  ُمـ ذًمؽ    ىم٤م  نؿ: ىم٤م  شمٕم٤ممم:  َوَ ْٟمِٗمُ٘مقا ُِم

َديُمؿُ  ٠ْميِتَ َ طَميي ـْ ىَمٌْييِؾ َ ْ  َييي
٤م َرَزىْمٜمَيي٤ميُمْؿ ُِميي ٍؾ  َُميي ل  ِمَم َ ضَميي

ْرشَمٜمِيي ْقٓ َ ظم  قَ  َرب  ًَميي َييْقُت وَمٞمَُ٘ميي اعمْ

ـَ ىَمِري٥ٍم ومَ  ـْ ُِم َن َوَ يُم د  لمَ  ٠َمص  ٤مِوِ ، صمؿ ىم٤م  قمٚمٞمف اًمً م طميدي ٤ًم ُميـ [56]المنلفقون ﴾اًمّم 

ىمقًميف: شمّمييدن رضمييؾ سمدر ييف، سمييديٜم٤مر ، سمّميي٤مع سميير ، سمّميي٤مع ؿمييٕمػم ، ومييام يميي٤م  ُمييـ  طمييد 

 ٓ    اٟمٓمٚمييؼ ُمنييقم٤ًم  مم دار  ًمٞمٕمييقد  ٛمييؾ  ¢ال٤مًمًييلم اًمييذيـ شميي٠مصمروا سمٛمققمٔمرييف 

ىم٦م ُمييـ ـمٕميي٤مم وُمييـ درانييؿ  و دٟميي٤مٟمػم، ومقوييٕمٝم٤م ذم ـميير  صمقسمييف ُميي٤م شمٞمنيي ًمييف ُمييـ اًمّمييد

، ومٚمام ر ه سم٘مٞم٦م اًمّم ٤مسم٦م ُم٤م ومٕمؾ ص٤مطمٌٝمؿ، ىم٤مم  يْم٤ًم يمؾ ُمٜمٝمؿ ًمٞمٕمقد ¢ ُم٤مم اًمٜمٌل 

طم٤مُم ً ُم٤م شمٞمن ًمف ُمـ اًمّمدىم٤مت، ي٘مق  اًمراوي ضمرير ر  ا  شمٕم٤ممم قمٜمف: وم٤مضمرٛمع 

ذنٌي٦م يم٠مُم ٤م  ال٤ٌم  ُمـ اًمّمدىم٤مت، ومرٜمقر وضمٝمف قمٚمٞمف اًمًي م يم٠مٟميف ُم ¢ ُم٤مم اًمٜمٌل 

قميييغم ظمييي   اًمقويييع إو  طمٞمييي٨م إمييير وضمٝميييف قمٚمٞميييف اًمًييي م طمزٟمييي٤ًم قميييغم وم٘ميييرنؿ، 

طمٞميييييٜمام ر ه  صييييي ٤مسمف ىميييييد اؾميييييرج٤مسمقا   وًمٚمرؾميييييق  طمٞميييييٜمام دقمييييي٤منؿ عمييييي٤م  ¢وًمٙمٜميييييف 

ومرطميي٤ًم وطمٌييقرًا وهورًا  ¢ ٞمييٞمٝمؿ يميي٤م  ذًمييؽ ُمييدقم٤مة ٕ  شمرٖمييػم ُم ُميي  وضمييف اًمٜمٌييل 

رب، وم٘ميييي٤م  قمٚمٞمييييف سم٤مؾمييييرج٤مسمرٝمؿ عمققمٔمرييييف وشمّمييييدىمٝمؿ قمييييغم نيييي١مٓء اًمٗم٘مييييراء ُمييييـ اًمٕميييي

ُمـ ؾمـ ذم اإلؾم م ؾمٜم٦م طمًٜم٦م ومٚمف »اًمّم ة واًمً م هبذ  اعمٜم٤مؾم٦ٌم، ونٜم٤م اًمِم٤مند: 

، وُمييـ اًم٘مٞم٤مُميي٦م دو     يييٜم٘مص ُمييـ  ضمييرنؿ ؿمييٞمئ٤مً  ضمرنيي٤م و ضميير ُمييـ قمٛمييؾ هبيي٤م  مم يييقم 

ؾمـ ذم اإلؾم م ؾمٜم٦م ؾمٞمئ٦م ومٕمٚمٞمف وزرن٤م ووزر ُمـ قمٛمؾ هب٤م  مم يقم اًم٘مٞم٤مُمي٦م دو     

 اٟمرٝمك اودي٨م، ونق يمام ىمٚمٜم٤م ذم ص ٞم  ُمًٚمؿ.، «ئ٤مً يٜم٘مص ُمـ  وزارنؿ ؿمٞم

 ييض ذم نييذا اوييدي٨م قمييغم  ¢اًمِميي٤مند ُمييـ نييذا اوييدي٨م    اًمٜمٌييل  اًمِمييٞم :

 طمٞم٤مء ؾمٜم٦م  ُم٤مو٤م اًمٜم٤مس ًم٥ًٌم  و رظمر ُمـ نذ  إؾم٤ٌمب اًمٖمٗمٚم٦م، ُمـ نيذ  إؾمي٤ٌمب 

الٝمييؾ، ُمييـ نييذ  إؾميي٤ٌمب شمٙم٤مًميي٥م اًمٜميي٤مس قمييغم اًمييدٟمٞم٤م، ومٞم٘مييقم ُمًييٚمؿ ومٞم ٞمييل ؾمييٜم٦م 

اًمٕم٤ٌمدات اًمرل ص٤مرت ُمٝمٛمٚمي٦م ُمؽمويمي٦م، ومٞم ٞمٞمٝمي٤م ويًيرـ اًمٜمي٤مس سميف  و ٞمل قم٤ٌمدة ُمـ

و     ييييٜم٘مص ُميييـ ومٞمٝمييي٤م، ومٞمٙمرييي٥م ًميييف  ضمرنييي٤م و ضمييير ُميييـ قمٛميييؾ هبييي٤م  مم ييييقم اًم٘مٞم٤مُمييي٦م د

 . ضمقرنؿ ؿمٞمئ٤مً 
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نذا اودي٨م رصي  اًمدًٓم٦م ذم نذا اعمجي٤م ، ونٜمي٤مح طميدي٨م رظمير  رصح دًٓمي٦م 

نذا اودي٨م ًمٍمياطمرف ذم وًمٙمـ واضمٌٜم٤م اًمٕمٚمٛمل وإُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م شم٘مرْمٞمٜم٤م    ٟمذيمر 

ُمـ  طمٞم٤م ؾمٜم٦م »اًمدًٓم٦م  يم ر ُمـ اًم٤ًمسمؼ ُمع اًمرٜمٌٞمف قمغم وٕمػ  ؾمٜم٤مد ،  ُم٤م ٟمّمف ومٝمق: 

  مم رظمر اودي٨م.  « ُمٞمر٧م ُمـ سمٕمدي ومٚمف  ضمرن٤م و ضمر ُمـ قمٛمؾ هب٤م..

ُمييـ »يم٤موييدي٨م اًمًيي٤مسمؼ ا٤مُميي٤ًم، ًمٙمٜمييف رصييي  اًمدًٓميي٦م يمييام شمًييٛمٕمق ، ذاح ي٘مييق : 

ء ُمـ اًمٗم٘مف اًمٕمٚمؿ، وم  ضمرم    نذا اودي٨م نذا  ر٤مج  مم يش  «ؾمـ ؾمٜم٦م طمًٜم٦م..

اًمّميي ٞم  يميي٤م  ؾميي٤ًٌٌم سمًيي٥ٌم    را  قمييغم ىمٚمييقب يم ييػم ُمييـ اًمٕمٚمييامء ومْميي ً قمييـ ـميي ب 

اًمٕمٚميييؿ، ومْمييي ً قميييـ قم٤مُمييي٦م اًمٜمييي٤مس    ومٝمٛميييقا ُميييـ نيييذا اويييدي٨م    نٜمييي٤مح ذم اإلؾمييي م 

سمدقم٦م طمًٜم٦م، سمٞمٜمام ًمٞمس ُمـ اويدي٨م إو  اًمّمي ٞم ، سمٞميٜمام ًميٞمس ذم نيذا اويدي٨م 

ف بقز ًمٚمٛمًٚمؿ     يدث ذم دييـ ا  سمدقمي٦م ٓ  صيؾ ني٤م، ٓ ذم يمري٤مب اًمّم ٞم   ٟم

ا  وٓ ذم ؾميييٜم٦م رؾميييق  ا ، وٓ ذم ُمييي٤م يمييي٤م  قمٚمٞميييف ؾميييٚمٗمٜم٤م اًمّمييي٤مًم  ر  ا  قميييٜمٝمؿ، 

ًمٞمس ومٞمف يشء ُمـ نذا وًمٙميـ سمٕميض اًمٜمي٤مس اؾميردًمقا سميف قميغم    نٜمي٤مح سمدقمي٦م طمًيٜم٦م، 

نوا ُمـ ؾمـ سمٛمٕمٜمك ومٗم  «ُمـ ؾمـ ذم اإلؾم م ؾمٜم٦م طمًٜم٦م»ىم٤م :  ¢ذًمؽ ٕ  اًمٜمٌل 

 ُمـ اسمردع.

 ذًا: يقضميييييد ذم اإلؾمييييي م قميييييغم زقميييييؿ نييييي١مٓء اعمرييييي٠موًملم ًمٚم يييييدي٨م سمٖميييييػم شم٠مويٚميييييف 

اًمّم ٞم ، يقضمد ذم اإلؾم م سمدقم٦م طمًٜم٦م يمام  ٟمف يقضمد سمدقم٦م ؾميٞمئ٦م، ًميذًمؽ يٜم٘مٛميق  

 .«يمؾ سمدقم٦م و ًم٦م»قمٚمٞمٜم٤م ٟم ـ ُمٕمنم  شم٤ٌمع اًمًٚمػ    ؿم٤مء ا  طمٞمٜمام ٟم٘مق : 

يمي٤م  صي٤مدرًا ُمٜمي٤م اضمرٝمي٤مدًا واىمر٤ٌمؾمي٤ًم واؾميرٜم٤ٌمـم٤ًم رسميام  وي٤م ًمٚمٕمج٥م! ًميق    ىمقًمٜمي٤م نيذا

يم٤م  نؿ وضمف ُمـ اًمٕمذر،  ُم٤م وىمٚمٜم٤م نذا  ٟمام نق ىمق  ٟمٌٞمٜم٤م صٚمقات ا  وؾم ُمف قمٚمٞميف 

اًمذي يم٤م  يٙمرر  سمٛمٜم٤مؾم٤ٌمت ؿمرك خمرٚمٗمي٦م ُمرٜمققمي٦م شمرؾميٞم ٤ًم نيذ  اًم٘م٤مقميدة ذم  ذني٤م  

اًمذي ووع نذ   إُم٦م طمرك ٓ شمْمؾ سمٕمد  قمٚمٞمف اًمً م وشمِم٘مك ومرٗمن نذا اودي٨م

اًم٘م٤مقميييدة اًمٙمٚمٞمييي٦م سم ييي   دًٓمرٝمييي٤م اًمٍمييي ٦م، وىميييد وىميييع نيييذا اعم ٔميييقر ُميييع إؾميييػ 

اًمِمييييديد ُمييييع طمييييرص اًمرؾمييييق  قمٚمٞمييييف اًمّميييي ة واًمًيييي م قمييييغم شمٙمييييرار نييييذ  الٛمٚميييي٦م 
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اعم٤ٌمريم٦م، يمؾ سمدقم٦م و ًم٦م ويمؾ و ًم٦م ذم اًمٜمي٤مر ذم ُمٜم٤مؾمي٤ٌمت ؿميرك   ٝمي٤م  هني٤م ُميـ 

يٕمٚمٛمٝميييي٤م  ¢ل يميييي٤م  رؾمييييق  ا  ظمٓمٌيييي٦م او٤مضميييي٦م،  هنيييي٤م وم٘مييييرة ُمييييـ ظمٓمٌيييي٦م او٤مضميييي٦م اًمريييي

 صيي ٤مسمف ويميي٤م  يٙمييرر قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م نييذ  اخلٓمٌيي٦م سمييلم يييدي ظمٓمٌيي٦م الٛمٕميي٦م، 

و ٟمرؿ شمًٛمٕمق  ُمع إؾمػ  ىمق  اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اخلٓم٤ٌمء اًمذيـ يٗمرر ق  ظمٓم٦ٌم الٛمٕم٦م 

وهميييػم ظمٓمٌييي٦م الٛمٕمييي٦م سم ٓمٌييي٦م او٤مضمييي٦م  ُمييي٤م سمٕميييد: ومييي٢م  ظميييػم اًمٙمييي م يمييي م ا ، وظميييػم 

إُمييقر حمييدصم٤مو٤م، ويمييؾ حمدصميي٦م سمدقميي٦م، ويمييؾ سمدقميي٦م  ، ورش¢انييدي نييدي حمٛمييد 

 و ًم٦م، ويمؾ و ًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

يٙمررنيييي٤م ويٙمييييرر ومٞمٝميييي٤م نييييذ  اًم٘م٤مقمييييدة  ¢ذم يمييييؾ ظمٓمٌيييي٦م إميييي٦م يميييي٤م  رؾمييييق  ا  

اًمٕمٔمٞمٛم٦م الٚمٞمٚم٦م، يمؾ سمدقم٦م و ًم٦م ويمؾ وي ًم٦م ذم اًمٜمي٤مر، يميذًمؽ يمي٤م  ذم ُمٜم٤مؾمي٤ٌمت 

وقمٔمٜميي٤م »قمٜمييف:  ظمييره و ظمييره يم ييدي٨م اًمٕمرسميي٤مض سمييـ ؾميي٤مري٦م اًمييذي ي٘مييق  ر  ا  

ُمققمٔم٦م وضمٚم٧م ُمٜمٝم٤م اًم٘مٚمقب، وذروم٧م ُمٜمٝم٤م اًمٕمٞمق ، وم٘مٚمٜمي٤م: يي٤م رؾميق   ¢رؾمق  ا  

ا !  وصٜم٤م،  وصٞمٙمؿ سمر٘ميقه ا  واًمًيٛمع واًمٓم٤مقمي٦م، و   وزم قمٚميٞمٙمؿ قمٌيد طمٌٌمي، 

و ٟمف ُمـ يٕمش ُمٜمٙمؿ ومًػمه اظمر وم٤ًم يم ػمًا، ومٕمٚمٞمٙمؿ سمًٜمرل وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ 

، و يييي٤ميمؿ وحميييدصم٤مت إُميييقر؛ ومييي٢م  يميييؾ حمدصمييي٦م ُميييـ سمٕميييدي، قمْميييقا قمٚمٞمٝمييي٤م سم٤مًمٜمقاضميييذ

 . «سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م و ًم٦م

 مم نٜمييي٤م يٜمرٝميييل طميييدي٨م اًمٕمرسمييي٤مض سم ييي   طميييدي٨م ظمٓمٌييي٦م او٤مضمييي٦م، ومٗمٞمٝمييي٤م شمٚميييؽ 

 .«ويمؾ و ًم٦م ذم اًمٜم٤مر»اًمزي٤مدة: 

 ذًا: إُمييير يميييام ىمييي٤م  ؿميييٞم  اإلؾمييي م اسميييـ شمٞمٛمٞمييي٦م رمحيييف ا  ذم يمر٤مسميييف اًمٕمٔميييٞمؿ طم٘مييي٤ًم 

، ىميييي٤م  رادًا قمييييغم اًمييييذيـ «٦م  صيييي ٤مب ال ييييٞمؿاىمرْميييي٤مء اًمٍميييياط اعمًيييير٘مٞمؿ خم٤مًمٗميييي»

ًميق يمي٤م  يرييد  ¢ي٘مًٛمق  اًمٌدقم٦م  مم  ٦ًم  ىم٤ًمم، ىم٤م : نذا ٓ يٛمٙمـ؛ ٕ  اًمٜمٌل 

ختّمٞمّميٝم٤م ًمٙمي٤م  ظمّمّميٝم٤م يقُمي٤ًم ُمي٤م،  ذ يٙميرر  «يميؾ سمدقمي٦م وي ًم٦م»ُمـ نذ  الٛمٚم٦م: 

نييذ  الٛمٚميي٦م قمييغم ُمًيي٤مُمع اًمٜميي٤مس، صمييؿ نييق يٓمٚم٘مٝميي٤م نٙمييذا داريياًم و سمييدًا وٓ ييي٠ميت وًمييق 

وًميييق سمرٚمٛميييٞم     نيييذا ُميييـ اًمٕمييي٤مم اعم ّميييقص يميييام ي٘ميييق  اًمٗم٘مٝمييي٤مء ذم سمٕميييض  سم٢مؿمييي٤مرة
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اًمٜمّمييقص، قمييغم اًمٕمٙمييس ُمييـ ذًمييؽ  ضمرانيي٤م نٙمييذا ُمٓمٚم٘ميي٦م ًمٙمييل شمٌ٘مييك نٙمييذا ىم٤مقمييدة 

شمِمٌف ا٤مُم٤ًم ىم٤مقمدة  ظمره  «يمؾ سمدقم٦م و ًم٦م»ُمًرٛمرة  مم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، نذ  اًم٘م٤مقمدة: 

يميؾ »ة اًمًي م: ٓ يٛمٙمـ    يدظمٚمٝم٤م ختّمٞمص ُمي٤م  ـم ىمي٤ًم  ٓ ونيق ىمقًميف قمٚمٞميف اًمّمي 

، نيؾ يًيرٓمٞمع ُمًيٚمؿ    ي٘ميق : ٓ، ًميٞمس يميؾ ُمًيٙمر «ُمًٙمر  ر، ويمؾ  ير طميرام

  ر، وًمٞمس يمؾ  ر طمرام؟ يم  صمؿ يم .

طمٞمٜمام يمرر نذ  الٛمٚم٦م ُمٕمٜمك ذًمؽ  ٟميف ؾميد اًمٓمرييؼ قميغم ُميـ  ¢ ذًا: رؾمق  ا  

 يي٤مو  شم٠مويٚمٝميي٤م وختّمٞمّمييٝم٤م سمييٌٕمض اًمريي٠موي ت يمييام ؾمييٛمٕمرؿ ذم طمييدي٨م ضمرييير سمييـ 

سمييييٛمـ   «ُميييـ ؾميييـ»ومٗمنيييوا   «ُميييـ ؾميييـ»، طمٞمييي٨م ىمييي٤م  قمٚمٞميييف اًمّمييي ة واًمًييي م: قمٌيييد ا 

اسمردع، و ٟم٤م ىمٚم٧م وٓ  زا   ىمق     نذا اًمرٗمًػم ًمق ضم٤مء سمف  قمجٛمل ُمي كم  ٟمي٤م  ًمٌي٤مين، 

ُمٝمييام شمٕمٚمييؿ اًمٚمٖميي٦م اًمٕمرسمٞميي٦م وميي٤مُٕمر يمييام ي٘ميي٤م : اًمٕمييرن دؾميي٤مس، ومٚمييق  ٟميي٤م  قمجٛمييل ُميي كم 

سمام ومن  سمٕمض اًمٕمٚميامء،   «ًٜم٦مُمـ ؾمـ ذم اإلؾم م ؾمٜم٦م طم»ومن ىمقًمف قمٚمٞمف اًمً م: 

وم٤مطمِمي٤ًم، وًمٙمي٤م  ومٕمي ً  م سمدقم٦م طمًٜم٦م، ًمٙم٤م  ذًمؽ ُمٜميف ظمٓمئي٠مً  ي: ُمـ اسمردع ذم اإلؾم 

ُمـ »ي ٧ٌم سمذًمؽ  ٟمف  قمجٛمل عم٤م يرٕمرب سمٕمد؛ ٕٟمٜم٤م  ذا ىمٚمٜم٤م ُمٕمٜمك ىمقًمف قمٚمٞمف اًمً م: 

  ي: ُمـ اسمردع.  «ؾمـ ذم اإلؾم م

ىمي٤م  نيذا  ¢يػ    اًمٜمٌيل ىمد قمرومرؿ رٟمٗم٤ًم ُمـ ؾمٞم٤مىمل سمٛمٜم٤مؾمي٦ٌم نيذا اويدي٨م اًمنمي

اويييدي٨م سمٛمٜم٤مؾمييي٦ٌم اويييض قميييغم اًمّميييدىم٦م، ومل يٙميييـ نٜمييي٤مح ذم اعمجٚميييس  يييي٦م سمدقمييي٦م 

  ـم ىم٤ًم، وم٢مذا ىمٚمٜم٤م ُمٕمٜمك اودي٨م يمام زقمٛمقا: ُمـ اسمردع ذم اإلؾم م سمدقم٦م طمًٜم٦م.

سمٛمٜم٤مؾمييٌرٝم٤م ُمييـ  ¢ٟمًيي٠منؿ:  يييـ اًمٌدقميي٦م ذم ذًمييؽ اعمجٚمييس، طمرييك ىميي٤م  اًمرؾمييق  

  اعمجٚمس ُم٤م يٛمٙمـ    ي٘م٤م   ٟمف سمدقم٦م.اسمردع ذم اإلؾم م سمدقم٦م طمًٜم٦م، ًمٞمس ذم

سم٤مٔيييي٦م  ¢ ذًا: ُمييي٤م يمييي٤م  ذم اعمجٚميييس؟ يمييي٤م  اًمّميييدىم٦م، سمٕميييد    طمْميييٝمؿ اًمرؾميييق  

ء سميام شمٞمني، صميؿ وسمٌٕمض  طم٤مدي ف قمغم اًمرّمدن قمغم ن١مٓء إقمراب ىم٤مم  ونؿ ومجي٤م

ُمييـ ؾمييـ ذم »وا سمييام شمٞمنيي نييؿ، وم٘ميي٤م  قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م: شمٌٕمييف أظمييرو  ومجيي٤مؤ

 .«اإلؾم م ؾمٜم٦م طمًٜم٦م
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نٜمييي٤م، سمٛمٕمٜميييك: ُميييـ اسمريييدع؛ ٕ  نيييذا   «ُميييـ ؾميييـ» ذًا: ظمٓمييي٠م ومييي٤مطمش ضميييدًا    ٟمٗمنييي 

اًمييذي نييق سم ييؼ  ومّميي  ُمييـ ٟمٓمييؼ سم٤مًمْميي٤مد  ¢اًمرٗمًييػم ٓ يٓميي٤مسمؼ اًمقاىمييع، ورؾمييق  ا  

و يْم٤ًم  نرٌٚمٝمي٤م ومرصي٦م، ومي٠مذيمر سمي٠م  نيذ  الٛمٚمي٦م  ٟمي٤م  ومّمي  ُميـ ٟمٓميؼ سم٤مًمْمي٤مد، طميدي٨م 

ّمييٛمٞمؿ اًمييذي  ٟمييز  ا  قمييغم سم٤مـمييؾ رواييي٦م، وًمٙمييـ صيي ٞم  دراييي٦م؛ ٕٟمييف نييق اًمٕمييرن اًم

ىمٚمٌف اًم٘مرر  سمٚم٤ًم  قمرن ُمٌلم، ومٝمق طم٘م٤ًم  ومّم  ُمـ ٟمٓمؼ سم٤مًمْم٤مد، وًمٙميـ ُمي٤م صي     

، ًمٙمٜميف طم٘مي٤ًم نيق  ومّمي  « ٟم٤م  ومّمي  ُميـ ٟمٓميؼ سم٤مًمْمي٤مد»شمٙمٚمؿ هبذا اودي٨م:  ¢اًمٜمٌل 

 ُمـ ٟمٓمؼ سم٤مًمْم٤مد.

يمٞمػ يٚمٞمؼ سم٠مومّم  اًمٜم٤مس    ي٘ميق  ٓ ُمٜم٤مؾمي٦ٌم نٜمي٤مح، مل شم٘ميع ذم اعمجٚميس سمدقمي٦م، 

 ُمـ اسمردع ذم اإلؾم م سمدقم٦م.. نذا يم م... شمٗمًػم ُمرومقض ا٤مُم٤ًم.ومٞم٘مق : 

صمؿ ٟم٘مق  ؿمٞمئ٤ًم رظمر ُمـ سم٤مب شمٜمٌٞمف  ظمقاٟمٜم٤م ـم ب اًمٕمٚمؿ واًم٤ًمُمٕملم اٞمٕمي٤ًم  ٟمٜمي٤م  ذا 

ىمٚمٜم٤م ضمدًٓ    ُمٕمٜمك اودي٨م يمام زقمٛمقا ونق سم٤مـمؾ ي٘مٞمٜم٤ًم، ًمٙمـ ؾمٜمزداد سمٞم٤مٟم٤ًم ًمٌٓم ٟمف 

اسمرييدع ذم اإلؾميي م سمدقميي٦م طمًيييٜم٦م،  هبييذا اًمر٠مويييؾ، ومٜم٘مييق :  ذا يميي٤م  ُمٕمٜميي٤م طميييدي٨م: ُمييـ

وُمـ اسمردع ذم اإلؾم م سمدقم٦م ؾمٞمئ٦م، ُم٤م نق اعمٞمزا  وُم٤م نق اًمْم٤مسمط وُم٤م نل اًم٘م٤مقميدة 

 عمٕمروم٦م اًمٌدقم٦م اوًٜم٦م ُمـ اًمٌدقم٦م اًمًٞمئ٦م؟  نق اًمٕم٘مؾ  م اًمٜم٘مؾ؟

وم٢م  يم٤م  ىمقنؿ ويم٤م  ضمقاهبؿ  ٟمام نق اًمٕم٘مؾ ظمرضمقا ُمـ يمقهنؿ يمام ي٘مقًمق  ُمـ 

٘مقا  ٟمٗمًٝمؿ سم٠منؾ آقمرزا  واًمْم   اًمذيـ ي٘مقًمق  سمام  نؾ اًمًٜم٦م والامقم٦م، و و

 يٕمر  قمٜمد اًمٕمٚمامء سم٤مًمر ًلم واًمر٘مٌٞم  اًمٕم٘مٚمٞملم.

اعمٕمرزًميييي٦م ُمييييـ ويييي ٓوؿ اًمرييييل ظميييي٤مًمٗمقا ومٞمٝميييي٤م ايييي٤منػم قمٚمييييامء اعمًييييٚمٛملم  هنييييؿ 

 ي٘مقًمق  سمام ؾمٛمٕمرؿ، سم٤مًمر ًلم واًمر٘مٌٞم  اًمٕم٘مٚمٞملم.

ٜمييييد ا ، وُميييي٤م ُمٕمٜمييييك نييييذا يزقمٛمييييق  ومٞم٘مقًمييييق : ُميييي٤م طمًييييٜمف اًمٕم٘مييييؾ ومٝمييييق اوًييييـ قم

٤مُء ﴿اؾمر٘مٌ ف اًمٕم٘مؾ ومٝمق اًم٘مٌٞم  قمٜمد ا ، ؾمٌ ٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمام ينميمق   يمَي َ ْم َنُْؿ رُشَ

ـَ  قُمقا َنُْؿ ُمِي ٠ْمَذْ  سمِيِف ا  ُ رَشَ ٤م مَلْ يَي ـِ ُمَي ي ، ُمي٤م  ٙميؿ قم٘مٚميف سم٠مٟميف طمًيـ [65]الشدور  ﴾اًميد 

ٞم ٤ًم، ًمذًمؽ ومٞمٜمٌٖمل    يٙمق  طمًٜم٤ًم، وُم٤م  ٙمؿ قم٘مٚمٝمؿ سم٠مٟمف ىمٌٞم  ومٞمٜمٌٖمل    يٙمق  ىمٌ
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اشمٗم٘م٧م اعميذان٥م يمٚمٝمي٤م ًميٞمس وم٘ميط ُميذن٥م  نيؾ اًمًيٜم٦م قميغم سمٓمي   ُمي٤م قمٚمٞميف اعمٕمرزًمي٦م 

  يم يييػمًا ُميييـ  ُميييـ ىميييقنؿ سم٤مًمر ًيييلم واًمر٘مٌيييٞم  اًمٕم٘مٚمٞميييلم، ًمٙميييـ اًمقاىميييع ُميييع إؾميييػ 

اعمٜمرٛمييلم  مم  نيييؾ اًمًيييٜم٦م والامقميي٦م ًمًييي٤م  طمييي٤منؿ يٕميييؼم قمييـ  هنيييؿ ذم سميييقاـمٜمٝمؿ ُميييع 

٘مييقنؿ ونييذا واويي  ضمييدًا طمٞمييٜمام شمٜميي٤مىمش اعمٕمرزًميي٦م،  ي:  هنييؿ  ًييٜمق  وي٘مٌ ييق  سمٕم

 طميييد إؾمييي٤مشمذة  و  طميييد اًميييديم٤مشمرة  و  طميييد اعمِمييي٤مي  اعمرٕمّميييٌلم اعمرٛميييذنٌلم، شم٘ميييق  

نؿ: اًمٌمء اًمٗم ين سمدقم٦م؟ ي٘مق  ًمؽ: ي٤م  ظمل ُم٤مذا هب٤م؟ ومٞمٝم٤م ذيمر ا ، ومٞمٝم٤م اًمّمي ة 

 .¢قمغم رؾمق  ا ،  ٟمرؿ شمٜمٝمق  قمـ ذيمر ا  وقمـ اًمّم ة قمغم رؾمق  ا  

٢مِْ  شَمٜمَيي٤مَزقْمُرْؿ ذِم ﴿، ُميي٤م ؾمييٚمؿ قم٘مٚمييف   ورؾمييقًمف يمييام ىميي٤م  قمييز وضمييؾ: طمٙمييؿ قم٘مٚمييف وَميي

ؾُمق ِ  وُ   ِمَم ا  ِ َواًمر   وَمُردُّ
ٍ
ء  ، ومٝمؿ ردو   مم قم٘مقنؿ.[99]النسل  ﴾يَشْ

و  ُمييـ آقمرييزا  ويْمييٚمٚمق  اعمٕمرزًميي٦م، وىمييد يِمييرط نييذا اقمرييزا  وييٛمٜمل نييؿ يرييؼمؤ

 يييػم ُميييـ إطمٙمييي٤مم اًمٗمرقمٞمييي٦م سمٕمْميييٝمؿ ومٞمٙمٗميييروهنؿ، ُميييع ذًميييؽ ومٝميييؿ يٚمر٘ميييق  ُمٕمٝميييؿ ذم يم

ُميييييـ ؾميييييـ ذم »طمٞميييييٜمام  ٙمٛميييييق  قم٘ميييييقنؿ، ومييييي٤مٔ  ٟم يييييـ ذم نيييييذا اويييييدي٨م ونيييييق: 

  ي: ُمـ اسمردع.   «ُمـ ؾمـ» ذا ؾمٚمٛمٜم٤م ضمدًٓ    ُمٕمٜمك:  «اإلؾم م

طمًيييٜم٤ًم: نيييؾ اًمٌدقمييي٦م قميييغم نقاٟمييي٤م  م قميييغم رشقمٜمييي٤م؟ ُميييـ اًميييذي  ًيييـ، ُميييـ اًميييذي 

 ي٘مٌ ؟ نق اًمنمع.

اويي٤مدث ؾمييٜم٦م طمًيييٜم٦م وم٤موًييٜم٦م  ٟميييام  طمٞمٜمئييذ ؾمييٜم٘مق : يييي٤م  ظمييل  ذا ادقمٞميي٧م    نيييذا

 .[555]البقرة ﴾َن٤مشُمقا سُمْرَن٤مَٟمُٙمْؿ  ِْ  يُمٜمُرْؿ َص٤مِدىِملمَ ﴿شمٕمر  سم٤مًمٜمص اًمنمقمل، ومٜم٘مق : 

 وًمـ بدوا ُمٓمٚم٘م٤ًم دًمٞم ً قمغم اؾمر ٤ًم  سمدقم٦م ًمٞمس ن٤م  صؾ ذم اًمًٜم٦م.

سمٕمد نذا اًمرٕمٚمٞمؼ ًمٌٞم٤م     نيذا اويدي٨م ٓ يٛمٙميـ آؾميردٓ  سميف قميغم ُمي٤م يٜمي٤مىمض 

،  ٟمام اعم٘مّمقد سم٤مودي٨م «يمؾ سمدقم٦م و ًم٦م ويمؾ و ًم٦م ذم اًمٜم٤مر»ة اًم٤ًمسم٘م٦م: اًم٘م٤مقمد

ُمًر ٦ٌم يمام ذيمرت رٟمٗم٤ًم نق طمض اعمًٚمٛملم قمغم  طمٞم٤مء قم٤ٌمدات وؾمٜمـ ؾمقاء يم٤مٟم٧م 

ام  ذا يم٤مٟميي٧م ُميـي اًمٗمييرارض، ومٗمييل نييذا اوييدي٨م طمييض سميي٤مًمغ قمييغم  و يم٤مٟميي٧م ُم١ميمييدة ومْميي ً قميي
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٤مب  ٥م ُمـي إؾمٌي ٘م٧م اإلؿمي٤مرة  ًمٞمٝمي٤م وهمػمني٤م؛  طمٞم٤مء ُم٤م   ٚمف اًمٜم٤مس وُم٤م شمريميق  ًمًٌي اًمريل ؾمٌي

 .ًمٞمٙمق  ًمف  ضمرن٤م و ضمر ُمـ اشمٌٕمف قمغم نذا اإلطمٞم٤مء  مم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ذيمرت اودي٨م أظمر ويميام ىمٚمي٧م ٕرُميل سميف قمّميٗمقريـ سم جير واطميد،  وًٓ  ٟميف 

ُميـ  طمٞمي٤م ؾميٜم٦م  ُمٞمري٧م ُميـ سمٕميدي ومٚميف »ذم شمٗمًػم اعميراد ُميـ نيذا اويدي٨م اًمّمي ٞم ، 

  مم رظمرن٤م. « ضمرن٤م.. 

ٕذيمييريمؿ  ٟمٙمييؿ  ذا ر يييرؿ ُم ييؾ نييذا اوييدي٨م ذم سمٕمييض اًمٙمريي٤مب وؾمييؽموٟمف  وصم٤مٟمٞميي٤مً 

وٓ ؿمييؽ؛ ٕٟمييف ذم  طمييد اًمٙمريي٥م اًمًيير٦م ونييق سم٤مًمييذات ؾمييٜمـ اًمؽمُمييذي، ومٝمييذا اوييدي٨م 

روا  اًمؽمُميييذي ًمٙميييـ ذم  ؾميييٜم٤مد  رضميييؾ اؾميييٛمف يم يييػم سميييـ قمٌيييد ا  سميييـ قمٛميييرو سميييـ قميييق  

ًميذي شمٌي٤مدر اعمزين ونيق رضميؾ ُميرٝمؿ سم٤مًمٙميذب، وميروه اويدي٨م رسميام روا  سمي٤معمٕمٜمك ا

ًمٙميـ   «ُميـ  طمٞمي٤م ؾميٜم٦م  ُمٞمري٧م ُميـ سمٕميدي..»ًمف اٟمٓم ىم٤ًم ُمـ اودي٨م اًمّم ٞم ، وم٘مي٤م : 

نييذا اعمٕمٜمييك اًمٍمييي  نٜميي٤م ذم نييذا اوييدي٨م اًمْمييٕمٞمػ اًمًييٜمد ىمييد ضميي٤مء ذم اوييدي٨م 

اًمّميي ٞم  ُميي٤م يٖمٜمٞمٜميي٤م قمٜمييف ونييذا ُمييـ طمججٜميي٤م قمييغم نييذا اًمرٗمًييػم  و قمييغم نييذا اًمر٘مًييٞمؿ 

وم٦م،  ٟم٤م ٕو  ُمرة  ؾمٛمع هبذا، قمٜميدح قمٚميؿ اعمٌردع ًمٚمًٜم٦م، ؾمٜم٦م ُم٠مًمقوم٦م وؾمٜم٦م همػم ُم٠مًمق

 هبذا اًمر٘مًٞمؿ؟

 نذا قمٚمؿ ضمديد. ُمداظمٚم٦م:

 ا   يمؼم. اًمِمٞم :

   »اوييييدي٨م اًمييييذي  ؿمييييػم  ًمٞمييييف أ ، ي٘مييييق  اًمرؾمييييق  قمٚمٞمييييف اًمّميييي ة واًمًيييي م: 

نييؿ؟  اإلؾميي م سمييد  همريٌيي٤ًم وؾمييٞمٕمقد همريٌيي٤ًم ومٓمييقسمك ًمٚمٖمرسميي٤مء، ىميي٤مًمقا: ييي٤م رؾمييق  ا ! ُمييـ

 .« ومًد اًمٜم٤مس ُمـ ؾمٜمرل ُمـ سمٕمديىم٤م : نؿ اًمذيـ يّمٚم ق  ُم٤م 

 ذًا: ذم نذا اودي٨م طمض اعمًٚمٛملم    يٙمقٟمقا ُمـ اًمٖمرسم٤مء، وُميـ صيٗم٦م ني١مٓء 

 .¢اًمٖمرسم٤مء  هنؿ يّمٚم ق  ُم٤م  ومًد اًمٜم٤مس ُمـ ؾمٜم٦م اًمٜمٌل 

... ُمـ نذ  الٛمٚم٦م ونذ  اًمٕم٤ٌمرة ُمقضمقدة وؾمٛمٕمٜم٤من٤م ُمـ سمٕمْمٝمؿ ًمٙمـ ُمداظمٚم٦م:
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 ٦م.سمٚمٗمظ رظمر ونق: سمدقم٦م ُمٕمرووم٦م ظمػم ُمـ ؾمٜم٦م جمٝمقًم

  ي ٟمٕمؿ نذا ص ٞم  ُمع إؾمػ. اًمِمٞم :

  ذًا: ٓ نؿ ؾمٚمػ يٕمٜمل، ًمٙمٜمٝمؿ ُمـ اخلٚمػ.

  ي ٟمٕمؿ، ومرذيمرت أ .. ُمداظمٚم٦م:

 ؾمٜم٦م ُم٠مًمقوم٦م وؾمٜم٦م همػم ُم٠مًمقوم٦م. اًمِمٞم :

يمام طمض اعمًٚمٛملم ذم اودي٨م إو  اًمّم ٞم      ٞمقا  ¢وم٢مذًا: رؾمق  ا  

نٜميي٤م اعمًييٚمٛملم اًمًييٜم٦م طمرييك يٙمريي٥م نييؿ  ضمرنيي٤م و ضميير ُمييـ قمٛمييؾ هبيي٤م، يمييذًمؽ طمييض 

سمٕم٤مُمييي٦م    يٙمقٟميييقا ُميييـ اًمٖمرسمييي٤مء وُميييـ صيييٗم٦م نييي١مٓء اًمٖمرسمييي٤مء  هنيييؿ يّميييٚم ق  ُمييي٤م  ومًيييد 

 اًمٜم٤مس ُمـ ؾمٜمرل ُمـ سمٕمدي.

  مم نٜم٤م يٜمرٝمل ضمقان ومٞمام  يين أ  قمـ نذا اًمر٘مًٞمؿ اًمذي ٓ  صؾ ًمف.

 ؾمٛمٕمرؽ شم٘مق   مم نٜم٤م اٟمرٝمك القاب.. ُمداظمٚم٦م:

 نٜم٤مح ومرن.  ي ٟمٕمؿ، ًمٙمـ ًمٞمس ُمٕمٜم٤م  اٟمرٝمك يم ُمل، اًمِمٞم :

ويي٤م ٓ  ؿمييٙم٤م  ومٞمييف  ٟمٜميي٤م ًمييق اٟمٓمٚم٘مٜميي٤م ُمييـ نييذا اًمر٘مًييٞمؿ اًمٌييدقمل وميي  ؿمييؽ    إُميير 

ؾمٞمًيييرٛمر  مم ؾميييٙمق ، و مم اهنٞمييي٤مر طمريييك ايييقت اًمًيييٜمـ يمٚمٝمييي٤م و ٞمييي٤م اًمٌيييدع وشم٘ميييقم 

ُم٘م٤مُمٝميي٤م، وٓ يقضمييد قميي٤ممل ذم اًمييدٟمٞم٤م  سمييدًا طمرييك ًمييق يميي٤م  ُمييـ اخلٚمييػ يٛمٙمييـ    ي٘مييق  

 اًم٘مًٛملم... سمٛم ؾ نذا اًم٘مق ، شم٘مًٞمؿ اًمًٜم٦م  مم نذيـ

اًمر٘مًييٞمؿ نييذا ُمٌرييدع خميي٤مًمػ ًمرٚمييؽ إصييق  اًمٍميي ٦م اًمرييل  ييض اعمًييٚمٛملم 

اٞمٕم٤ًم و ض اًمٖمرسم٤مء اًمذي نؿ ـمقسمك وطمًـ ُمآب، ـمقسمك يمام ىم٤م  قمٚمٞمف اًمّم ة 

ؿمييجرة ذم الٜميي٦م يٛمٌميي اًمرايميي٥م اعمنييع  يي٧م »واًمًيي م ذم اوييدي٨م اًمّميي ٞم : 

 .«فمٚمٝم٤م ُم٤مر٦م قم٤مم ٓ ي٘مٓمٕمٝم٤م

٤مء، وصٗم٦م اًمٖمرسمي٤مء  هنيؿ يّميٚم ق  ُمي٤م  ومًيد اًمٜمي٤مس ُميـ نذ  اًمِمجرة ن١مٓء اًمٖمرسم
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 ؾمٜمرل سمٕمدي.

يمييؾ »وميي٢مذًا: ًمييٞمس نييذا اًمر٘مًييٞمؿ وم٘مييط نييق سمدقميي٦م خم٤مًمٗميي٦م ًمٕمٛمييقم ىمقًمييف قمٚمٞمييف اًمًيي م: 

سمؾ ونذ  اًمٌدقمي٦م  و نيذا اًمر٘مًيٞمؿ سمدقمي٦م خمي٤مًمػ  «سمدقم٦م و ًم٦م ويمؾ و ًم٦م ذم اًمٜم٤مر

ومٝميييل سمدقمييي٦م  ًمٙميييؾ  ىميييقا  قمٚميييامء اعمًيييٚمٛملم طمٞميييٜمام ىمييي٤مًمقا: يميييؾ سمدقمييي٦م ختييي٤مًمػ اًمًيييٜم٦م

و ًم٦م، و   يم٤مٟمقا ي٘مقًمقا    نٜم٤مح سمدقم٦م طمًٜم٦م؛ ٕهنؿ ىم٤مًمقا سم٤مًمٌدقم٦م اوًيٜم٦م سمنميط 

   ٓ ختيي٤مًمػ ؾمييٜم٦م، ومٙمٞمييػ وىمييد ظميي٤مًمٗمقا ؾمييٜمـ يم ييػمة ن٤منٜميي٤م، وًمييق    اإلٟمًيي٤م  شمٗمييرغ 

 ًمررٌع اًمٜمّمقص ًمقضمد  ؿمٞم٤مء و ؿمٞم٤مء يم ػمة ضمدًا.

 و مم نٜم٤م يٜمرٝمل اًمٙم م ضمقاسم٤ًم قمـ ذًمؽ اًم١ًما .

 . ذم رظمر اًم١ًما  ي٤م ؿمٞم ٜم٤م...يٌ٘مك.. ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

 ونل ُمراقم٤مة اعمّمٚم ٦م واعمٗمًدة وُم٤م نق و٤مسمط اعمراقم٤مة. ُمداظمٚم٦م:

ٓ ؿمييؽ    نييذ  اًم٘م٤مقمييدة يم٘م٤مقمييدة قمٚمٛمٞميي٦م ٓ  ؿمييٙم٤م   ـم ىميي٤ًم ذم صيي رٝم٤م،  اًمِمييٞم :

 ي: دومع اعمٗمًدة ىمٌيؾ ضمٚمي٥م اعمّميٚم ٦م، دوميع اعمٗمًيدة ىمٌيؾ ضمٚمي٥م اعمّميٚم ٦م، نيذ  

ٙمييييـ  ٟميييي٤م  ٓطمييييظ قمييييغم سمٕمييييض اعمٕميييي٤مرصيـ اًمٞمييييقم اًمييييذيـ ىم٤مقمييييدة ٓ  ؿمييييٙم٤م  ومٞمٝميييي٤م، وًم

ة نييؿ وقمييامدًا نييؿ ذم طمييض اًمٜميي٤مس قمييغم قمييدم آنييرامم ٠مبٕمٚمييق  نييذ  اًم٘م٤مقمييدة شمٙميي

 سم٤مًمًٜمـ اعمٜمٗمٞم٦م اعمٝمٛمٚم٦م اعمؽمويم٦م سمزقمؿ دومع اعمٗمًدة.

ييييي٤م قمجٌيييي٤م! سمييييديؾ    يٜمّميييي قا ايييي٤منػم اًمٜميييي٤مس و   ي٘مقًمييييقا نييييؿ  ايييي٤م اًمٜميييي٤مس  ذا 

شم٠ميٞمييدًا نييذ   ¢ويمؿ سم ييدي٨م قمييـ رؾمييق  ا  ؾمييٛمٕمرؿ ُمييـ سمٕمييض اًمٜميي٤مس ؾمييٜم٦م وضميي٤مؤ

 و ُميييـ ومٕمٚميييف، وم يييذار    يرنيييع  طميييديمؿ ويٌييي٤مدر  ¢اًمًيييٜم٦م ؾميييقاء يم٤مٟمييي٧م ُميييـ ىمقًميييف 

سم٤مإلٟمٙم٤مر قمغم ن١مٓء اًمذيـ يي٠مشمق  هبيذ  اًمًيٜم٦م؛ ٕ  نيؿ  ضمرني٤م و ضمير ُميـ قمٛميؾ هبي٤م 

 مم رظمييير اويييدي٨م، سميييديؾ    يٜمّمييي قا اعم ييي٤مًمٗملم ًمٚمًيييٜم٦م واعم ييي٤مرسملم نييي٤م يٕميييقدو  

غم نيييي١مٓء اًمييييذيـ  ٞمييييق  اًمًييييٜم٦م سمييييدقمقه دومييييع اعمٗمًييييدة ىمٌييييؾ ضمٚميييي٥م سم٤مًمٜمّمييييٞم ٦م قميييي
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 اعمّمٚم ٦م.

ؾمييييييٌ ٤م  ا ! نيييييي  ىمٚمييييييرؿ نييييييذا اًمٙميييييي م ٕوًمئييييييؽ اًمييييييذيـ يٗمًييييييدو  ذم إرض 

ويٗمًدو  اًمًٜم٦م وٓ يّمٚم ق ، ن١مٓء  ومم سم٠م  شمقضمف  ًمٞمٝمؿ نذ  اًمٜمّمٞم ٦م، وًميٞمس 

  مم  ٟمّم٤مر اًمًٜم٦م و شم٤ٌمع اًمًٜم٦م وحمٞمل اًمًٜم٦م.

دة اعمًييٚمٛم٦م ومٝمييل ُميي  ً  ذا يميي٤م  يؽمشميي٥م ُمييـ وراء اًمٕمٛمييؾ  ُميي٤م اًمْميي٤مسمط نييذ  اًم٘م٤مقميي

سمًيييٜم٦م أ  ٟم٘ميييق  طم٘مٞم٘مييي٦م قمٜميييد ٟمييي٤مس ٓ قمٚميييؿ نيييؿ ُمٓمٚم٘مييي٤ًم سم٤مًمًيييٜم٦م، ٓ قمٚميييؿ نيييؿ ُمٓمٚم٘مييي٤ًم 

سم٤مًمًييٜم٦م وشمرشميي٥م ُمييـ وراء  طمٞميي٤مء نييذ  اًمًييٜم٦م نٙمييذا ومجيي٠مة وـمٗمييرة واطمييدة ٟميييهب٤م يمييام 

نييذ   ٝميي٤م ؾمييٗمؽ اًمييدُم٤مء ٓ ؿمييؽ   ري٘مقًمييق  قمٜمييدٟم٤م ذم اًمِميي٤مم قم وييي٦م، شمرشميي٥م ُمييـ ورا

ُمٗمًييدة ٓ شمًيي٤موي ُمّمييٚم ٦م اًمٕمٛمييؾ هبييذ  اًمًييٜم٦م؛ ٕ  نييذ  اًمًييٜم٦م  ريي٤مج  مم شمقـمئيي٦م 

و مم اٝمٞميييد روييييدًا روييييدًا طمريييك ىمٌيييؾ يميييؾ يشء يًيييٛمع اًمٜمييي٤مس    نٜمييي٤مح ؾميييٜم٦م ُمييي  ً، 

ٟميييب ُميي  ً رومييع اًمٞمييديـ قمٜمييد اًمريمييقع واًمرومييع ُمٜمييف، نييذا ذم سميي د إقميي٤مضمؿ ذم يم ييػم 

ٓ يٕمرومييق  رومييع اًمٞمييديـ  ٓ قمٜمييد شمٙمٌييػمة ُمٜمٝميي٤م يمييٌ د إشمييراح وإًمٌيي٤م  واًمٞمقهمًيي   

اإلطميييرام، ومييي٢مذا ومجييي٠منؿ رضميييؾ سمروميييع اًمٞميييديـ قمٜميييد اًمريميييقع، روميييع.. ٓ ؿميييؽ  ٟميييف ؾمييير٘مع 

ُمٗمًييدة، وًمٙمييـ قمٚمٞمييف    يٛمٝمييد إلطمٞميي٤مء نييذ  اًمًييٜم٦م سم٢مطمٞميي٤مء اًمٕمٚمييؿ سم٤مًمًييٜم٦م، سمرييذيمػمنؿ 

سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم طمض اعمًٚمٛملم قمغم اًمرٛمًؽ سم٤مًمًٜم٦م واًمر ذير قمـ اًمٌدقمي٦م 

ًمقاردة قمـ اًمًٚمػ اًمّم٤مًم ، ويٛميض قمغم ذًمؽ  ي٤مُم٤ًم طمرك يره سم٠م  اًمٜم٤مس وأصم٤مر ا

 ىمد وٞم١موا ًم٘مٌق  ؾمٜم٦م ُمـ اًمًٜمـ اعمؽمويم٦م واعمٝمجقرة.

عمي٤م دظميؾ ُمٙمي٦م وم٤م ي٤ًم  ¢ومٝمذا نق اًمْم٤مسمط شم٘مريٌي٤ًم، واًميدًمٞمؾ قميغم ذًميؽ    اًمٜمٌيل 

ُمٜمّمقرًا ُم٠مزورًا، ودظمؾ وصغم ريمٕمرلم ذم ضمق  اًمٙمٕمٌي٦م ؿميٙمرًا   قميز وضميؾ قميغم 

ًمٗمر  اًمٙمٌيػم وظميرج  رادت زوضميف قم٤مرِمي٦م ر  ا  شمٕمي٤ممم قمٜمٝمي٤م    شمٗمٕميؾ ومٕميؾ نذا ا

شمٕمٚمٛمييق  ُمييع إؾمييػ طمرييك أ  ٟمٌٞمٝميي٤م، و   شمّمييكم ريمٕمرييلم ذم ضمييق  اًمٙمٕمٌيي٦م، و ٟمييرؿ 

سميي٤مب اًمٙمٕمٌيي٦م نييق قمييغم اًمقوييع اًمييذي يميي٤م  ذم زُميـي ال٤منٚمٞميي٦م ُمرشمٗمييع ٓ يٛمٙميـي اًمّمييٕمقد  مم 

ع  ٓ.. ٓ  ىميق  خل٤مصي٦م اًمٜمي٤مس، ضمق  اًمٙمٕم٦ٌم  ٓ سمًٚمؿ، ونذا اًمًيٚمؿ ُميع إؾميػ ٓ يقوي
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 .رسمام يّم      ىمق  ًمٌٕمض  يم٤مسمر جمرُمٞمٝم٤م

 خل٤مص٦م  يم٤مسمر جمرُمٞمٝم٤م. ُمداظمٚم٦م:

خل٤مصيييي٦م  يميييي٤مسمر جمرُمٞمٝميييي٤م، ونٙمييييذا يميييي٤م  إُميييير ذم قمٝمييييد اًمرؾمييييق  قمٚمٞمييييف  اًمِمييييٞم :

  «صييكم ذم اوجيير »: ¢اًمًيي م، وم٘ميي٤م  نيي٤م شمٞمًييػمًا ًمييف ذم آىمرييداء ُمٜمٝميي٤م سمرؾمييق  ا  

 هبذا اًم٘مقس ُمـ الدار. يمٚمٙمؿ يٕمٚمؿ اوجر اعمًقر

طميدي ق قمٝميد سم٤مًمنميح نيدُم٧م  -نٜمي٤م اًمِمي٤مند–وم٢مٟمف ُمـ اًمٙمٕم٦ٌم، وًمقٓ    ىمقُميؽ »

 «اًمٙمٕم٦ٌم وًمٌٜمٞمرٝم٤م قمغم  ؾم٤مس  سمرانٞمؿ قمٚمٞمف اًمًي م، ولٕمٚمي٧م ني٤م سمي٤مسملم ُميع إرض

ُمع إرض وًمٞمس ؾمٚمؿ يم٠مي ُمًجد شمدظمؾ ُمـ نذا اًم٤ٌمب وختيرج ُميـ نيذا اًمٌي٤مب، 

 نذا نق اًمذي سمٜمل قمغم اًمٞمن.

، ُمي٤م ومٕميؾ «ولٕمٚم٧م هب٤م سم٤مسملم ُمع إرض، سم٤مسم٤ًم يدظمٚمق  ُمٜمف وسم٤مسمي٤ًم خيرضميق  ُمٜميف»

اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م ذًمؽ، و مم اًمٞمقم ُمع إؾمػ مل ي٘ميؿ نيذا اإلصي ح، يمي٠م  اعمًيٚمٛملم 

اًٙمقا سمؽميمف قمٚمٞمف اًمً م هبذا اإلص ح، ونٜم٤م ٓ سمد زم ُمـ شم٘مًٞمؿ ًمٞمس يمذاح اًمر٘مًيٞمؿ، 

 .هبذا اًمر٘مًٞمؿ نق نذا اودي٨م ٟمف شم٘مًٞمؿ قمٚمٛمل دىمٞمؼ، وذيمرين 

 اًمًٜم٦م شمٜم٘مًؿ  مم ىمًٛملم: ؾمٜم٦م ومٕمٚمٞم٦م، وؾمٜم٦م شمريمٞم٦م.

وني٤م ؾميٜم٦م ؤٚم٦م وُمْميٌقـم٦م شم٘مرٙمّ ِمَي  ذا ىمر شمؿ نذا اًمر٘مًٞمؿ ذم سمٕميض اًمٙمري٥م اًمٖميػم ُمُ 

ومٕمٚمٞم٦م وؾميٜم٦م شُمريمٞمي٦م، ٓ ؾميٜم٦م ومٕمٚمٞمي٦م، وؾميٜم٦م شَمريمٞمي٦م، ؾميٜم٦م ومٕمٚمٞمي٦م  ي: ؾميٜم٦م ومٕمٚمٝمي٤م اًمرؾميق  

  م.وم٤مُٕمر سم ٘مٜم٤م    ٟم٘مردي سمف قمٚمٞمف اًمً ¢

 وؾمٜم٦م شَمريمٞم٦م:  ي شمريمٝم٤م اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م مل يٗمٕمٚمٝم٤م، وم٤مًمًٜم٦م ذم طم٘مٜم٤م شمريمٝم٤م.

نييذا اًمر٘مًييٞمؿ ًمييٞمس يمييذاح اًمر٘مًييٞمؿ، نييذا  ٟمييف وييؼ ُميي ٚمام  ٟمٙمييؿ شمٜمٓم٘مييق ، وإُم ٚميي٦م 

يم يييػمة ضميييدًا، ولٝميييؾ اييي٤منػم اخلٚميييػ نيييذا اًمر٘مًيييٞمؿ اًمٕمييي٤مد  اًمّمييي ٞم  وىمٕميييقا ذم 

ق  ُمييييـ اًمٌييييدع، ونييييؿ ُمييييع إؾمييييػ آسمرييييداع ذم اًمييييديـ سم٤مًمٕمنمييييات، اعمئيييي٤مت، إًميييي

  ًٌق   هنؿ  ًٜمق  صٜمٕم٤م.
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يمٚمٜم٤م يٕمٚميؿ    ُميـ اًمًيٜم٦م إذا  ًمٚمّميٚمقات اخلٛميس، سميؾ  ىميق  نيذا ُميـ اًمقاضمي٥م، 

ًمٙمـ نٜم٤مح ظم   سملم اًمٗم٘مٝم٤مء نؾ إذا  ؾميٜم٦م  م واضمي٥م، ُميٜمٝمؿ وُميٜمٝمؿ، ووميٞمٝمؿ ُميـ 

سميييف،  ىمييي٤م   ٟميييف ؿميييٕمػمة ُميييـ ؿميييٕم٤مرر اإلؾمييي م، و ٟميييف ٓ بيييقز   ٤مًميييف وٓ سميييد ُميييـ اًم٘مٞمييي٤مم

 وشمقؾمط سملم اًم٘مق  سم٠مٟمف ؾمٜم٦م ُم١ميمدة وسملم  ٟمف واضم٥م.

ومٝم٥م    إذا  ًمٚمّمٚمقات اخلٛمس ؾمٜم٦م، ًمٙمـ نٜم٤مح صٚمقات  ظمره، ومٝمؾ ينمع 

ن٤م إذا ، ُم  ً ص ة آؾمرً٘م٤مء، ص ة اًمٕمٞمديـ، ص ة اًمٙمًق  واخلًيق ، ٓ 

ٛم٦م، ينمع نذ  اًمّمٚمقات إذا ، ُم٤م نق اوج٦م، يم ػم ُمـ ضمٝمٚم٦م سمرٚمؽ اًم٘م٤مقمدة اًمٕمٔمٞم

، ُميي٤م ومٕمٚمٝميي٤م ¢يمييؾ سمدقميي٦م ويي ًم٦م،  ذا ىمٚميي٧م ًمييف ييي٤م  ظمييل نييذ  سمدقميي٦م ُميي٤م ومٕمٚمٝميي٤م اًمرؾمييق  

اًمّمييي ٤مسم٦م، ي٘ميييق  ًميييؽ: يييي٤م  ظميييل نيييؾ ًميييديؽ هنيييل قمٜمٝمييي٤م؟ يرييييد هنٞمييي٤ًم ظم٤مصييي٤ًم قميييـ نيييذ  

اعم دصم٦م، ٟم٘مق  ٟم ـ  وًٓ: ًمٞمس ُمـ اًميوري    يٙمق  نٜم٤مح هنل قميـ يميؾ ضمزرٞمي٦م 

وىم٤مقميييدشمٜم٤م نٜمييي٤م: يميييؾ سمدقمييي٦م و   يٙميييق  نٜمييي٤مح  ُمييير سمٙميييؾ ضمزرٞمييي٦م، نٜمييي٤مح ىمقاقميييد قم٤مُمييي٦م، 

 و ًم٦م ويمؾ و ًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

 وم٢مذًا: نٜم٤مح هنل، ًمٙمـ ومٝمٛمف ُمـ ومٝمٛمف، قمٚمٛمف ُمـ قمٚمٛمف، وضمٝمٚمف ُمـ ضمٝمٚمف.

اخل صييي٦م    نيييذ  اًمّميييٚمقات اًمريييل ذيمرٟم٤منييي٤م  ظميييػمًا ُميييـ هميييػم اًمّميييٚمقات اخلٛميييس 

 مل ي١مذ  ن٤م. ¢عم٤مذا ٓ ٟم١مذ  ن٤م؟ ٕ  اًمرؾمق  

ومًٜم٦م سم ٘مٜمي٤م  ¢  ٟمؽميمف، ُم٤م ومٕمٚمف اًمرؾمق  ومًٜم٦م سم ٘مٜم٤م   ¢ ذًا: ُم٤م شمريمف اًمرؾمق  

    ٟمٗمٕمٚمف.

وًمييقٓ    ىمقُمييؽ طمييدي ق قمٝمييد »أ  ٟمٕمييقد  مم ىمّميي٦م اًمٙمٕمٌيي٦م، ىميي٤م  قمٚمٞمييف اًمًيي م: 

  مم رظمر . «سم٤مًمنمح ندُم٧م اًمٙمٕم٦ٌم..

ُميييع إؾميييػ اًمِميييديد اؾميييرٛمرت اًمٙمٕمٌييي٦م قميييغم ُمييي٤م شمريميييف اًمرؾميييق  قمٚمٞميييف اًمًييي م  و شمريمٝمييي٤م 

  شمييرح نييذا، وميي٢مذًا ٟم يـي ٟمؽميمٝميي٤م، ًمٙميـي اًمرؾمييق  قمٚمييٞمٝمؿ يميي٠مهنؿ ـمٌ٘مييقا نييذ  اًم٘م٤مقمييدة    اًمرؾمييق

 .، اٟمٔمروا أ  ُمٕمل اًمٗم٘مف ودىم٦م اًمٗم٘مف ًمٚمٜمّمقص¢
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  «ًمقٓ    ىمقُمؽ طمدي ق قمٝميد سم٤مًمنميح»شمرح ًمٕمٚم٦م يم٤مٟم٧م يقُمئذ، ىم٤م :  ¢اًمرؾمق  

ـمٞم٥م ي٤م  ظمل وسمٕمد ُم٤مر٦م ؾمٜم٦م وُم٤مررلم ؾمٜم٦م، اوٛمد  ، اإلؾم م اٟمرنمي ومل يٌيؼ نٜمي٤مح 

 ًمنمح.ىمقم سمؾ  ىمقام نؿ طمدي ق قمٝمد سم٤م

 ذًا: يميي٤م  ُميـي اًمقاضميي٥م قمييغم سمٕمييض اًمييقٓة واوٙميي٤مم اعمًييٚمٛملم    ي٘مقُمييقا سم٢مصيي ح ُميي٤م 

 ومًييد  اعمنميييمق ، وشمريمييف اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م ًمٕمٚميي٦م ونييذ  اًمٕمٚميي٦م زاًميي٧م، وُميـي اًم٘مقاقمييد 

 .إصقًمٞم٦م    اوٙمؿ يدور ُمع اًمٕمٚم٦م وضمقدًا وقمدُم٤ًم، وم٢مذا زاًم٧م اًمٕمٚم٦م زا  اعمٕمٚمق 

 قميييز وضميييؾ الزييييرة اًمٕمرسمٞمييي٦م ُميييـ اًمنميييح وقمٝميييد ،  ذًا: زا  اعمنمييييمق  وـمٝمييير ا 

ومٙمييي٤م  يٜمٌٖميييل قميييغم سمٕميييض طمٙمييي٤مم اعمًيييٚمٛملم    يٕمٞميييدوا اًمٙمٕمٌييي٦م  مم  ؾمييي٤مس  سميييرانٞمؿ 

 .¢قمٚمٞمف اًمً م يمام ىم٤م  رؾمق  ا  

ًم٘مييد ؿميي٤مء ا  قمييز وضمييؾ سم ٙمٛمرييف    ي٘مييقم  طمييد اعمّمييٚم لم ُمييـ اًمّميي ٤مسم٦م و سمٜميي٤مء 

ونق قمٌد ا  سمـ اًمزسمػم ر  اًمّم ٤مسم٦م يقم ىمدر ًمف    يٙمق  طم٤ميماًم ذم اوج٤مز،  ٓ 

ا  شمٕم٤ممم قمٜمٝمام، شمٕمٚمٛمق  ُمع إؾمػ اخل   اًمذي ٟمِمي٥م سميلم إُميقيلم وسميلم قمٌيد 

ا  سمييـ اًمييزسمػم ُمييـ طمٞميي٨م  ٟمييف سمقيييع قمٌييد ا  سمييـ اًمييزسمػم سم٤مخل وميي٦م ذم اوجيي٤مز، ويم٤مٟميي٧م 

اخل ومييي٦م يقُمئيييذ اٟمر٘مٚمييي٧م  مم ُمٕم٤مويييي٦م صميييؿ  مم سمٕميييض  وٓد  وسمٜميييل  ُمٞمييي٦م، قمٌيييد ا  سميييـ 

ام شمٕمٚمٛمق  اٞمٕم٤ًم  ُمف  ؾمامء، و ؾمامء نل  ظم٧م قم٤مرِم٦م، ويمٚمر٤م ٤م اسمٜمري٤م  ن اًمزسمػم يم

سمٙمر اًمّمديؼ، وم٢مذًا: قم٤مرِم٦م نيل ظم٤مًمي٦م قمٌيد ا  سميـ اًميزسمػم، قم٤مرِمي٦م نيل صي٤مطم٦ٌم اًم٘مّمي٦م 

 مم رظمييييير ،   «وًميييييقٓ    ىمقُميييييؽ طميييييدي ق قمٝميييييد سم٤مًمنميييييح.. »اًمريييييل ؾميييييٛمٕمرٛمقن٤م رٟمٗمييييي٤ًم: 

قميغم  ؾمي٤مس  سميرانٞمؿ قمٚمٞميف اًمًي م، وم٤منرٌٚمٝم٤م ومرص٦م قمٌد ا  سميـ اًميزسمػم و قمي٤مد اًمٙمٕمٌي٦م 

ًمٙمييـ وٙمٛميي٦م يريييدن٤م ا  ويٕمٚمٛمٝميي٤م ا  ىمرييؾ قمٌييد ا  سمييـ اًمييزسمػم، وصييٚم٥م ُمييع إؾمييػ 

ٗميي٦م نييق قمٌييد اعمٚمييؽ سمييـ ٞمنٜميي٤مح ذم ُمٙميي٦م واؾمييرر٥م إُميير ًمألُمييقيلم، ويميي٤م  يقُمئييذ اخلٚم

ُمروا ، وُمـ ُمّم٤مر٥م اًمدٟمٞم٤م وُمٗم٤مشمٜمٝم٤م وُمٗم٤مشمـ اًمقٓي٤مت واًمٙمرا ،    نذا اًمرضميؾ 

ـ ُمروا  يم٤م  ُمـ قمٚمامء اعمًيٚمٛملم ىمٌيؾ    يريقمم اخل ومي٦م، ومٚميام شميقمم قمٌد اعمٚمؽ سم

  سميـ اًميزسمػم واؾميرر٥م اخل وم٦م اٟم٘مٚم٥م ؿم ّمي٤ًم رظمير، وُميـ ذًميؽ  ٟميف طمٞميٜمام ىمريؾ قمٌيد ا
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ًمٕمٌييد اعمٚمييؽ  ُميير سم٢مقميي٤مدة سمٜميي٤مء اًمٙمٕمٌيي٦م  مم ُميي٤م يم٤مٟميي٧م قمٚمٞمييف ذم قمٝمييد ال٤منٚمٞمييي٦م،  إُميير

سمييـ اًمييزسمػم ودمٜمٞمييد  ًمٌٜميي٤مء وذات يييقم ونييق ذم قمرؿمييف ذم ُمٚمٙمييف ضميي٤مءت ىمّميي٦م قمٌييد ا  

اًمٙمٕم٦ٌم قمغم  ؾم٤مس  سمرانٞمؿ قمٚمٞمف اًمً م، يم٠مٟمف يٜم٘مؿ قمٚمٞمف، وم٠مطمد  نؾ اًمٕمٚميؿ ويـ ٓ 

شم٠مظمييذنؿ سميي٤م  ًمقُميي٦م ٓرييؿ، ىميي٤م : ييي٤م  ُمييػم اعميي١مُمٜملم!  ٟمٜمييل ؾمييٛمٕم٧م قمٌييد ا  سمييـ اًمييزسمػم 

 ، وذيمر نذا اودي٨م..¢ي٘مق : طمدصمرٜمل قم٤مرِم٦م قمـ رؾمق  ا  

ق : سمٕمييد ظمييراب اًمٌٍميية، ٓ ظمييراب اًمٙمٕمٌيي٦م  نييؿ ىميي٤م  قمٌييد اعمٚمييؽ رؾمييٗم٤ًم يمييام ي٘مقًميي

ُمـ ظمراب اًمٌٍمة، ىم٤م : ًمق  ٟمٜمل يمٜم٧م قمغم قمٚمؿ هبذا اودي٨م ًمؽميم٧م اًمٙمٕم٦ٌم قمغم 

 سمٜم٤مء قمٌد ا  سمـ اًمزسمػم.

وم٠مٟميي٤م  ىمييق  ُمييع إؾمييػ اًمِمييديد سمٕمييد     قميي٤مد قمٌييد اعمٚمييؽ اًمٙمٕمٌيي٦م  مم قمٝمييدن٤م ذم 

 سمرانٞمؿ قمٚمٞمف اًمًي م، ال٤منٚمٞم٦م مل ي٘مؿ نٜم٤مح طم٤ميمؿ ُمًٚمؿ ًمٞمٕمٞمد اًمٙمٕم٦ٌم قمغم  ؾم٤مس 

ويٌٓمييؾ نييذ  اًمٕميي٤مدة اًمرييل خيّمييص هبيي٤م سمٕمييض اًمٜميي٤مس وييـ ٓ يًيير ٘مق     يييدظمٚمقا 

اعمًجد اورام ومْمي ً قميـ    ييدظمٚمقا ذم ضميق  اًمٙمٕمٌي٦م،    بٕمٚميقا ًمٚمٙمٕمٌي٦م سمي٤مسملم 

سمٕمد    يقؾمٕمقا داررو٤م، ويدظمٚمقا اًمٜم٤مس ُمـ سم٤مب ويّمكم ومٞمٝم٤م ُمـ ؿم٤مء وخيرج ُمـ 

رٓمٞمع    ٟم٘مق  شمٜمٔمٞمؿ اًمًػم، ظم٤مص٦م ذم ُم يؾ نيذ  سم٤مب رظمر، نذا  صؾ ُمـ  صق  ٟمً

إُم٤ميمـ اعمزدمح٦م، ًمٙمـ ُمع إؾمػ  يم ر اوٙم٤مم نؿ ُم٘مٚمدو  وٓ  رصق  قمغم 

 طمٞميي٤مء اًمًييٜمـ و ُم٤مشميي٦م اًمٌييدع، و ٟميي٤م  قمر٘مييد    إُميير ذم نييذا اًمزُميي٤م  نييق  ينيي و طمًييـ 

زُميييييـ وٙميييييـ    ي٘ميييييقم ومٞميييييف طمييييي٤ميمؿ ُمًيييييٚمؿ سم٤مإلصييييي ح؛ ٕ  اًمرٛمٝمٞميييييد أ  سمقاؾميييييٓم٦م 

ت واإلذاقمييي٤مت ذم اًمرٚمٗمييي٤مز وهميييػم اًمرٚمٗمييي٤مز..  مم رظمييير ، وٙميييـ هميييزو اًمٕمييي٤ممل اًميييدقم٤مي٤م

سمييف اًمٕميي٤ممل نٙمييذا  ٗم٤مضمييي٠ماإلؾميي ُمل سم٤مٕومٙميي٤مر اًمّميي ٞم ٦م ووٞمئرييف إلصيي ح ضمديييد ٓ ي

 ُمٗم٤مضم٠مة ومر٘مقم صمقرة، نذا وٙمـ ضمدًا وُمٞمن ًمق يم٤م  نٜم٤مح ُمـ ارؿ سم٤مإلص ح.

يمٝم٤م ٕٟمٜمي٤م ًمًيٜم٤م  وم٘ميف ٟم ـ قمٚمٞمٜم٤م    ٟمؽم ¢  اًمًٜم٦م اًمرل شمريمٝم٤م اًمرؾمق   اخل ص٦م 

ُمٜمف وٓ  سمٕمد ُمٜميف ويميذًمؽ  صي ٤مسمف قمٚمٞميف اًمًي م واًمًيٚمػ اًمّمي٤مًم  اًميذيـ ىمي٤م  وميٞمٝمؿ 

 .«ظمػم اًمٜم٤مس ىمرين صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ، صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ»اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م: 

 ( 00:  00: 38/ 610) اهلدى والنور / 
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 َٔ ٜكٍٛ برتى ايط١ٓ ألدٌ 

 االغتػاٍ بايدع٠ٛ

٤م: ُمييي٤م ىميييقًمٙمؿ وميييٞمٛمـ ي٘ميييق  سميييؽمح اًمًيييٜم٦م ٕضميييؾ آؿميييرٖم٤م  وي٘ميييق    ُمداظمٚمييي٦م: يًْمييي

 سم٤مًمدقمقة؟

وا  ذم نييذ  اعمًيي٠مًم٦م ٟمٔميير يمٌييػم؛ ٕين  ره ُمييـ ومرٜميي٦م اًمٕمٍميي اويي٤مرض     اًمِمييٞم :

يمؾ واطمد ُمٜم٤م ص٤مر قمٜميد  يشء ُميـ اويامس وًميق يمٌيػم وىمٚمٞميؾ ُميـ اًمٕمٚميؿ يٕمريؼم ٟمٗمًيف 

ف  ي٤مني٤م؛ وًميذًمؽ وم٠مٟمي٤م داقمٞم٦م ويًقغ ًمف ُمـ ٟمٗمًف  ُمقًرا يم٤م  نق  طمقج  مم ومٕمٚمٝمي٤م ًمؽميمي

ام قم ¢ ىمق :    شمريمٝم٤م اشم٤ٌمقًم٤م عمذن٥م ذًمؽ إقمران  و اًمٜمجدي اًمذي ؾم٠م  اًمٜمٌل 

ومرض ا  قمٚمٞميف ُميـ اًمّميٚمقات، وم٠مضم٤مسميف قمٚمٞميف اًمّمي ة واًمًي م سمي٠م  ا  وميرض  يس 

صيييٚمقات ذم يميييؾ ييييقم وًمٞمٚمييي٦م، واييي٤مم اويييدي٨م ُمٕميييرو ، ًمٙميييـ ذم يميييؾ ومريْمييي٦م يمييي٤م  

٤ًمرؾ: نؾ قمكم همػمنـ؟ يم٤م  القاب ُمٜمف قمٚمٞمف يذيمرن٤م اًمرؾمق ، يم٤م  ي٠ًم  ذًمؽ اًم

اًمً م: ٓ،  ٓ    شمرٓمقع، ىم٤م : وا  ي٤م رؾمق  ا  ٓ  زيد قمٚمٞمٝمـ وٓ  ٟم٘مص، ومٙم٤م  

    ىم٤م :  ومٚم  اًمرضمؾ    صدن.. دظمؾ الٜم٦م    صدن. ¢ضمقاب اًمٜمٌل 

وميي٢مذا  راد  طمييد نيي١مٓء اعمًييٚمٛملم اًمٞمييقم    يٙمييق  ُمييذنٌٝمؿ هبييذا اعمييذن٥م  ٟمييف ٓ 

اًمٗمرارض، وم  ٟمًرٓمٞمع ًمف    ٟم٘مق : ىمد  ؾم٠مت وًمٙمٜمٜم٤م ٟم٘مق  ًمف:  ومٚم ٧م    ي١مدي  ٓ 

صيييدىم٧م،  ُمييي٤م    ٟمٕمٚميييؾ شمريميييف ًمٚمًيييٜم٦م؛ ٕٟميييف ُمِميييٖمق  ذم اًميييدقمقة ونيييق ًميييٞمس ُميييـ  نيييؾ 

 اًمدقمقة سمؾ نق ُمـ  نؾ اًمدقمقة...

 (31b/00:15:24)رحلة النور
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 ٌٖ دخٍٛ ايبٓات اجلاَعات 

 َٔ َضًش١ ايدع٠ٛ؟

اًمييٌ د اًمٕمرسمٞميي٦م ُمييـ ي٘مييق : ُمييـ ُمّمييٚم ٦م اًمييدقمقة ي٘مييق : قمٜمييدٟم٤م ذم  يم يير  ُمداظمٚميي٦م:

دظمييق  اًمٌٜميي٧م ذم ال٤مُمٕميي٦م ُمييع    ال٤مُمٕميي٦م خمرٚمٓميي٦م وذًمييؽ ًمرييدقمق  مم ا  ؾمييٌ ٤مٟمف 

ـ ًمٚمِميٞمققمٞملم ٙم ي ٛمَ وشمٕم٤ممم سمٜم٤مت ضمٜمًٝم٤م، ومام ر يؽ ي٤م ؿمٞم  ُمع  ٟمٜم٤م  ذا مل ٟم٘مؿ سمذًمؽ ٟمُ 

 وهمػمنؿ.

٤مب نيييذا اًمرًيييقيغ ًميييدظمق  اًمٌٜمييي٤مت ذم ال٤مُمٕمييي٤مت اعم رٚمٓمييي٦م نيييق ُميييـ سمييي اًمِميييٞم :

نيل  ٧مٟمقاس: وداوين سم٤مًمرل يم٤مٟمي ن ُمٕم٤مل٦م إُمر سم٤مًمداء اًمقسمٞمؾ،  ي: قمغم ُمذن٥م 

اًميييداء، ُمييي٤م  دري يمٞميييػ يرّميييقر سمٕميييض  ظمقاٟمٜمييي٤م اعمًيييٚمٛملم  ٟميييف يٛمٙميييـ اًمقصيييق   مم 

 ٘مٞمييييييؼ اعمجرٛمييييييع اإلؾميييييي ُمل ويٛمٙمييييييـ حم٤مرسميييييي٦م اًمِمييييييٞمققمٞملم وهمييييييػمنؿ يميييييي٤مًمٌٕم ٞملم 

ٟمٜميييي٤م ٟمجييييقز ارشمٙميييي٤مب سمٛم ٤مًمٗميييي٦م اًمنميييييٕم٦م،  ٟميييي٤م  قمجيييي٥م وا  ُمييييـ ُم ييييؾ نييييذا اًمرّمييييقر،  

اعمٕمّمٞم٦م اًمريل ٓ ٟميدري قم٤مىمٌي٦م  ُمرني٤م سم٤مًمٜمًي٦ٌم نيذ  اًمٗمري٤مة اعمًيٚمٛم٦م ًمرّميٌ  وميٞمام سمٕميد 

داقمٞم٦م  مم اإلؾم م زقمٛمقا! ُمـ اًمذي يْمٛمـ ًمٜم٤م    ُمـ طم٤مم طمق  اوٛمك ٓ يقؿمؽ 

وُمـ طمي٤مم طميق  اوٛميك »ذم اودي٨م اًمّم ٞم  ي٘مق :  ¢   ي٘مع ومٞمف، ورؾمق  ا  

ًميييذيـ يًيييقهمق  ارشمٙمييي٤مب خم٤مًمٗمييي٤مت رشقمٞمييي٦م سميييزقمؿ    نييي١مٓء ا «يقؿميييؽ    ي٘ميييع ومٞميييف

٤م ُميـ إظميذ سم٤مًمقؾميٞمٚم٦م اًمريل ًميٞمس   ٘مٞم٘م٤مت ُمّم٤مًم  ديٜمٞم٦م نؿ مل يٗم٘مٝميقا ُمي٤م ذيمرٟمي٤م رٟمٗمًي

 نل حمرُم٦م ذم ذاو٤م.

وىمييد ذيمرٟميي٤م  هنيي٤م وًمييق يم٤مٟميي٧م وؾمييٞمٚم٦م همييػم حمرُميي٦م ًمييذاو٤م، ًمٙمييـ ُميي٤م دام    اًمنمييع مل 

٤من٤م؛ ٕهن٤م  ٘مؼ ُمّميٚم ٦م ينمقمٝم٤م ُمع وضمقد اعم٘مريض ن٤م، ىمٚمٜم٤م: ٓ بقز ًمٜم٤م    ٟمرٌٜم

ُمرؾمٚم٦م، ومٙمٞميػ ٟم٘ميق : بيقز شمٌٜميل وؾميٞمٚم٦م نيل ُمٕمّميٞم٦م ًمر ٘مٞميؼ هم٤ميي٦م ُمنميوقم٦م، نيذا 

٤م: وداوين سميي٤مًمرل يم٤مٟميي٧م نييل  ىمٚميي٥م ًمٚم ٘ميي٤مرؼ اًمنمييقمٞم٦م، ونييل ُمييذن٥م  ن ٟمييقاس ا٤مًُميي

 اًمداء.
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ٓ بقز  سمًدا ًمٚمٛمًٚمؿ    خي٤مـمر سمزوضمرف  و سم٠مظمرف،  و سم٤مسمٜمرف    ييدظمٚمٝم٤م ال٤مُمٕمي٦م 

ُميي٤مذا شمييرٕمٚمؿ ذم نييذ  ال٤مُمٕميي٦م  و شمٚمييؽ؟  يم يير ُميي٤م شمرٕمٚمٛمييف ًمييٞمس نيي٤م اعم رٚمٓميي٦م ًمرييرٕمٚمؿ، 

قم ىم٦م اًمدقمقة اًمرل يزقمٛمقهن٤م؛ ٕهن٤م شمرٕمٚمؿ قمٚمقًُم٤م يٛمٙمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمذيمقر اًمِم٤ٌمب ُمي٤م 

 نل سم٤مُٕمقر اًمقاضم٦ٌم إلظمراضمف داقمٞم٦م  ؾم ُمٞم٤ًم، ومام سم٤مًمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٜم٤ًمء؟! 

٤م: ٟم يييييـ سم ٤مضمييييي٦م ذم يميييييؾ ا عمجرٛمٕمييييي٤مت  ىميييييق : و ٟمييييي٤م  رضب ًمٙميييييؿ ُمييييي ً  طم٤ًمؾًمييييي

اإلؾم ُمٞم٦م  مم ـمٌٞم٤ٌمت ُمًٚمامت ُمـ  ضمؾ  ٓ ٟمٕمرض ٟم٤ًمءٟم٤م ًمٚمٗم يص ُميـ اًمرضمي٤م ، 

نييييذ  سميييي  ؿمييييؽ رضورة ُمٚم يييي٦م، ويمٞمييييػ يٛمٙمييييـ  ّمييييٞمؾ ذًمييييؽ  ٓ سمرٕمييييريض سمٜم٤مشمٜميييي٤م 

ًم ظمر ط إؿمد ذم دراؾمرٝم٤م ًمٚمٓم٥م؛ ٕ  نٜم٤مح ا٤مريـ ـمٌٞم٦م ىميد يٚمر٘ميل ر س اًمٗمري٤مة 

ُمييع ظمييد .. يمٞمييػ ٟمًييرٓمٞمع    ُمييع ر س  ؾميير٤مذن٤م، ٟمٗمًييٝم٤م ُمييع ٟمٗمًييف    مل ٟم٘مييؾ ظمييدن٤م 

ٟمقضميييد نيييذ  اًمٓمٌٞمٌييي٤مت اعمًيييٚمامت؟ ٓ سميييد نٜمييي٤م ُميييـ يميييٌش اًمٗميييداء.. ُميييـ يٙميييق  يميييٌش 

اًمٗميييداء؟  وًمئيييؽ اًميييذيـ يٗمريييق  هبيييذ  اًمٗمرييي٤موه، وميييٜم ـ ٟم٘ميييق : صييي ٞم   ٟميييف بييي٥م    

٤م، وًمٙمييـ  ٟميي٤م  رومييع ُمييـ     ؾمييٛم   ًٓ  ـم ىًميي يٙمييق  نٜميي٤مح ـمٌٞمٌيي٤مت، ونييذا ُميي٤م ي٘مٌييؾ ضمييد

٤مًمط اًمرضم٤م  شمٚمؽ اعم ٤مًمٓمي٦م اخلٓميػمة ًمٙميل ختيرج ًمزوضمرل  و  ظمرل  و اسمٜمرل    خت

ـمٌٞم٦ٌم،  ٟم٤م  ظمِمك ُم٤م  ظمِمك    شم٘مع نذ   و شمٚميؽ ذم ُمِميٙمٚم٦م ضمٜمًيٞم٦م ومريذن٥م اًمٗمٙميرة 

 ُمـ  صٚمٝم٤م  ٓ ونل    خترج ـمٌٞم٦ٌم.

ذم اويل ٓىمٓمي٦م، ًمٙميؾ ر ي ُمٝميام يمي٤م  ؿمي٤مًذا ؾم٤مىمٓم٦م وًمذًمؽ وم٠مٟم٤م  شمّمقر    ًمٙمؾ 

ط ومٚمٞمٙمقٟميييقا ذم  ؿميييي ٤مص ُميييـ يرٌٜمييي٤م ، ومييي٢مذا وضميييد ٟمييي٤مس يييييرو  ضميييقاز نيييذ  آظمييير 

ٜم٤م ٟم ييـ ومٞمييرٕمٚمٛمـ وييـ روؿ يمييٌش اًمٗمييداء، صمييؿ ييي٠ميت دور ٟمًيي٤مٟمًيي٤مرٝمؿ و ظمييقاوؿ وسمٜميي٤م

يمـ يمٌش اًمٗمداء، وًمذًمؽ وم   ضمقز  سمًدا ًمٚمٛمًٚمؿ    خي٤مـمر سمٕمروف؛ ٕٟمٙميؿ ؾميٛمٕمرؿ 

وُميـ ٓ يي١مُمـ  «وُمـ طمي٤مم طميق  اوٛميك يقؿميؽ    ي٘ميع ومٞميف»ىمقًمف قمٚمٞمف اًمً م رٟمًٗم٤م: 

ف وير٠موًمف  ي: يٕمٓمؾ ُمٕمٜم٤م  سمِمرك اوٞمؾ ومٕمٚمٞمف نق    يرٌٜمك هبذا اودي٨م،  و ي١مُمـ سم

ٟمر٤مر٩م خم٤مـمرشمف نذ ،  ُم٤م ٟم ـ ومٜمًي٠م  ا  قميز وضميؾ    يٌٕميدٟم٤م قميـ    ٟمرضميع سم٠مٟمٗمًيٜم٤م 

  و سمٜم٤ًمرٜم٤م نذ  اعمآزن اًمْمٞم٘م٦م.
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 ُم٤مذا قمٜمد دظمق  اًمِم٤ٌمب  مم ال٤مُمٕم٤مت اعم رٚمٓم٦م؟ ُمداظمٚم٦م:

قمييغم الييٜمس اًمٚمٓمٞمييػ  نييق نييذا اًمٙميي م ٟمٗمًييف، و ٓ ٟم ييـ ٟمٙمييق  ٟمرٕمييده اًمِمييٞم :

 قمغم طم٤ًمب الٜمس ... 

 (00:41:28/ 2 –أهل احلدوث واألثر)فتاوى جدة 
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 ايدخٍٛ يف أَانٔ املٓهس حبذ١ تػٝري املٓهس

ؾميي٤مرؾ ي٘مييق : نييؾ بييقز اًمييدظمق  ذم  ُميي٤ميمـ اعمٜمٙميير سمٕمٚميي٦م شمٖمٞمييػم اعمٜمٙميير  اًمًيي٤مرؾ:

إلطمرٗمي٤م  ُم ٤م : اوٗم ت اإلؾم ُمٞم٦م اًمرل شم٘مٞمؿ ومٞمٝمي٤م اعمرّميقوم٦م هادىمي٤مت ُميـ  ضميؾ ا

 سم٤معمقًمد؟

 ُمـ  ضمؾ  يش؟ اًمِمٞم :

،ي٘مٞمٛمييق  هادىميي٤مت وظمييٞمؿ وشميي٠ميت ¢ُمييـ  ضمييؾ اإلطمرٗميي٤م  سمٛمقًمييد اًمٜمٌييل  اًمًيي٤مرؾ:

ُمي  ً ا٤مقمي٦م ؾميٚمٗمٞم٦م وشم٘ميٞمؿ ظمٞمٛمي٦م ُميـ  ضميؾ    شميدقمق اًمٜمي٤مس  مم ا  ؾميٌ ٤مٟمف وشمٕمي٤ممم 

و مم اًمًيييٚمٗمٞم٦م و مم اًمرقطمٞميييد يميييام يٗمٕميييؾ اعمرّميييقوم٦م، وشمٖمٞميييػم نيييذا اعمٜمٙمييير ذم ُمٙم٤مٟميييف 

ؿ هبذ  اًمٕمٚم٦م اعمِم٤مريم٦م واًمدظمق .ويمذًمؽ ُم  ً دظمق  اعمًي٤مرح ُميـ .ومٝمؾ بقز ن

٤م يٕمٜميييل  ييييو   مم اعمييي٠مشمؿ ُميييـ  ضميييؾ اويييدي٨م   ضميييؾ شمٖمٞميييػم اعمٜمٙمييير واعميييآشمؿ  يًْمييي

 قمـ]..ن اًمٌدقم٦م اًمرل ومٞمٝمؿ.

 ٟميي٤م ؿم ّمييٞم٤ًم  ره ذًمييؽ  ذا يميي٤م  ُميي٤مذيمرت طم٘مٞم٘ميي٦م واىمٕميي٦م،  ي ُميي  ً طمييي  اًمِمييٞم :

ي٤م ومييذيمر نييؿ    نييذا اإلضمييرامع نييق ًمييٞمس ُمييـ اًمًييٜم٦م ذم يشء،  اًمداقمٞميي٦م اًمًييٚمٗمل ُم٠ماًي

وذيميير نييؿ    شمِمييٖمٞمؾ أًميي٦م اعمًييجٚم٦م ًميير وة اًم٘مييرر  واًمٜميي٤مس ير ييدصمق ، وسمٕمْمييٝمؿ 

يييدظمٜمق     نييذا ُمٜمٙميير ٓ يرويي٤م  ا  شمٌيي٤مرح وشمٕميي٤ممم،  ي شمٙمٚمييؿ ُمٌيي٤مرشة ذم  ٟمٙميي٤مر ُميي٤م 

نييؿ جمرٛمٕمييلم ومٞمييف ومل يؽمييي٨م ذم اإلٟمٙميي٤مر قمٚمييٞمٝمؿ ُمييـ سميي٤مب  يييف؟ اًمرٛمٝمٞمييد يمييام يٗمٕمييؾ 

٤مة وميي٢مذا  ٟمٙميير ُمٌيي٤مرشة قمٚمييٞمٝمؿ ُميي٤منؿ ومٞمييف، ومٝمييذا ذم اقمر٘ميي٤مدي  ُميير رضوري سمٕمييض اًمييدقم

ضميييًدا و ٓ ُمييي٤م اًمٗميييرن سميييلم طمْميييقر نييي١مٓء اًميييدقم٤مة  ذا  ٟمٙميييروا اعمٜمٙمييير اًميييذي ي٘ميييع سميييلم 

جم٤مُمع وجمرٛمٕم٤مت اعمنميملم وومٞمٝمي٤م سمي  ؿميؽ  ¢فمٝمراٟمٞمٝمؿ وسملم طمْمقر اًمرؾمق  



 أخالق الداعية وأولياته ------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباىي يف امليهج

783 

ًمٜم٤م صييٚمقات ا  اعمٜمٙمييرات و يم رنيي٤م اإلرشاح سميي٤م  شمٌيي٤مرح وشمٕميي٤ممم، وُمييع ذًمييؽ ومرؾمييق

 وؾم ُمف قمٚمٞمف يم٤م   ي جمرٛمٕم٤موؿ ويدقمقنؿ  مم قم٤ٌمدة ا  وطمد  ٓ رشيؽ ًمف.

وميييي٢مذا طمييييي اًمداقمٞميييي٦م ؿمييييٞمئ٤ًم ُمييييـ نييييذ  اعمجرٛمٕميييي٤مت وُمييييـ اعمًيييي٤مرح يمييييام ضميييي٤مء ذم 

اًمًيي١ما   ذا  ٟمٙميير صمييؿ اٟمًيي ٥م وًمييٞمس  ٟمٙميير وشمٙمٚمييؿ ُميي  ً رسمييع ؾميي٤مقم٦م  و ٟمّمييػ ؾميي٤مقم٦م 

نيؿ ُمٜمٖمٛمًيق  ذم ُمٜمٙميراوؿ صميؿ نيق  وىمد ٓ يًٛم ق  ًميف سم٤مإلـم٤مًمي٦م ذم اويدي٨م، صميؿ

سميدور  يًي٤ميرنؿ قميغم نيذ  اعمٜمٙميرات سميدقمقه  ٟميف ىميدم اإلٟمٙمي٤مر  و اًمٜمّميٞم ٦م  ًمييٞمٝمؿ، 

ٓ بييقز الٛمييع سمييلم اإلٟمٙميي٤مر ُمييـ ضمٝميي٦م والٚمييقس ُمييع اًمييقاىمٕملم ذم اعمٜمٙمييرات ُمييـ 

ضمٝميي٦م  ظمييره و ٟميييام يٜمٙميير صمييؿ يٜمًيي ٥م وٓ يًييرٛمر ُمٕمٝمييؿ عميي٤م ذيمرٟميي٤م  ُمييـ نديييف قمٚمٞمييف 

َع ﴿ُمـ ضمٝم٦م وًمٙمقٟمف شم٤ٌمرح وشمٕمي٤ممم: اًمً م ُمع اعمنميملم يْمَره ُمَي َد اًميذ  ْد سَمٕمْي َ  شَمْ٘مٕمُي ومَي

يي٤معملِِمَ  ْقِم اًمٔم  ُمييـ يميي٤م  ييي١مُمـ سميي٤م  واًمٞمييقم أظميير وميي  »:  ¢، وىمقًمييف [8:  ]األنعددلم ﴾اًْمَ٘ميي

ييييدظمؾ اويييامم  ٓ سمٛمئيييزر وُميييـ يمييي٤م  يييي١مُمـ سمييي٤م  واًمٞميييقم أظمييير ومييي  ييييدظمؾ ظمٚمٞمٚمريييف 

 «أظميير وميي  ي٘مٕمييد قمييغم ُم٤مرييدة يييدار ومٞمٝميي٤م اخلٛمييريميي٤م  ييي١مُمـ سميي٤م  واًمٞمييقم  اوييامم وُمييـ

اب اخلٛميير ًمٞمٜمٙميير قمٚمييٞمٝمؿ وميي٠مٟمٙمر  ومٚمييق ىمٞمييؾ يمييام ضميي٤مء ذم اًمًيي١ما  رضمييؾ ضمٚمييس ُمييع رُشّ

ومييي٤مٟمرٝم٩م )..( ومييي  بيييقز    يًييي٤ميرنؿ  مم رظمييير ضمٚمقؾميييٝمؿ ومٝميييذا ظمٚميييط سميييلم اإلٟمٙمييي٤مر 

 ًمٚمٛمٜمٙمر وسملم اعمِم٤مريم٦م ذم الٚمقس ُمع  ص ٤مب اعمٜمٙمر نذا اًمذي  قمر٘مد  .

  ظمره ي٤م ؿمٞم .ٟم٘مٓم٦م  اًم٤ًمرؾ:

ومرصي٦م  انرٌيؾيٕمٜمل  ذا يم٤مٟم٧م  ُم٤ميمـ اعميآصمؿ اًمٌدقمٞمي٦م اؾميرٖمٚمٝم٤م اإلٟمًي٤م   و  اًم٤ًمرؾ:

  ٟمف يدقمق اًمٜم٤مس ًمرقطمٞمد  و ًمإلؾم م  و ًمًٜم٦م دو     يٜمٙمر ُم  ] نذ  اًمٌدع ن؟

عمي٤مذا ُمي  ً  -ونيذا اًميذي  ٟمي٤م  ظمِمي٤م -ٓ ُم٤م بقز، ُم٤م بقز،وعمي٤مذا ُمي  ً  اًمِمٞم :

٤م وسمييلم اًمييدقمقة  مم نييق ٓ بٛمييع سمييلم ومْمييٞمٚمرلم   ي سمييلم  ٟمٙميي٤مر ُميي٤م يييرا  سمييلم يديييف واىمًٕميي

اًمرقطمٞمد، ًمذًمؽ ٕٟمف ير ذ اًمًٙمقت قمغم اعمٜمٙمير وؾميٞمٚم٦م ًمرٌٚمٞميغ دقميقة اًمرقطمٞميد،نٜم٤م 

ٟم٘مق  سمٍماطم٦م شم٤مُم٦م نذ  اًمقؾم٤مرؾ شمٕمقد  مم ٟمٗمس اًمقؾمٞمٚم٦م إومم اًمريل  يدصمٜم٤م قمٜمٝمي٤م 

 مم اإلؾميي م،  رٟمٗميي٤م  ٟمييف ٓ بييقز اختيي٤مذ وؾميي٤مرؾ نييل ُمييـ اًمٚمٝمييق وؾمييٞمٚم٦م ًمييدقمقة اًمٜميي٤مس
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ٜمٙميييير اًمييييذي ي٘ميييع سمييييلم  يييييديٜم٤م اعمومٌييي٤مٕومم وإطمييييره ٓ بيييقز ًمٜميييي٤م    ٟمًييييٙم٧م قميييغم 

سمدقمقه    ٟمٜمٙمير اعمٜمٙمير إيميؼم، وم٤مًمٖم٤ميي٦م ٓ شميؼمر اًمقؾميٞمٚم٦م  ذا يمٜمي٧م ذم ُمٜمٙمير ومٕمٚمٞميؽ 

   شمٜمٙمر  وٓ ؾمٞمام    نذا ُمٜمٙمر ٟمجد  دًمرٜم٤م ُمـ يمري٥م ني١مٓء اعمِمي٤مي  اًميذيـ يًيرٜمد 

ًمق  وم٢مذ  ٓ بقز نذ  اًمّمقرة اًمرل ضم٤مءت ذم اًم١ًما   ًمٞمٝمؿ ن١مٓء اعمٌردقم٦م اًمْم٤م

 ظمػًما و ٟميام قمٚمٞميف    بٛميع سميلم  ٟمٙمي٤مر اعمٜمٙمير اًميذي نيؿ واىمٕميق  ومٞميف وسميلم دقميقوؿ 

  مم اًمرقطمٞمد، نذا اًمذي ٓسمد ُمٜمف وا  شمٕم٤ممم  قمٚمؿ.

 (01:58:26( /16أهل احلدوث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 ٝل ايًش١ًِّٝداع١ٝ ِس

نق رضمؾ ـمٞم٥م  [7]الص  ﴾َُمْ٘مر٤ًم قِمٜمَْد ا  ِ َ ْ  شَمُ٘مقًُمقا َُم٤م ٓ شَمْٗمَٕمُٚمق َ  يَمؼُمَ ﴿نذ  أي٦م 

حميييييي٤مومظ قمييييييغم اًمّميييييي ة ظمٚمييييييقن وًمٙمٜمييييييف طمٚمٞمييييييؼ اًمٚم ٞميييييي٦م، ويرهميييييي٥م ذم  ُميييييير اًمٜميييييي٤مس 

 سم٤معمٕمرو  وهنٞمٝمؿ قمـ اعمٜمٙمر؟

 اًم١ًما  اًمذي يقضمف  ًمٞمؽ أ : نؾ شمٕمر٘مد  ٟمف ي٘مق  ُم٤م ٓ يٗمٕمؾ؟ اًمِمٞم :

 اًمٚم ٞم٦م. يم ،  ٓ سم٥ًٌم طمٚمؼ ُمداظمٚم٦م:

 . : .. ( 4:  44/ 26) اهلدى والنور /

 

 ايدعا٠ ايٛاقعٕٛ يف رلايفات غسع١ٝ

ٕمض اًميدقم٤مة إُمير سمي٤معمٕمرو  واًمٜمٝميل قمـي اعمٜمٙمير  اًم٤ًمرؾ: ي٠ًم : اعم٘مدم نؾ بقز ًمٌي

 ُمع  هنؿ نؿ  ٟمٗمٝمًؿ ومٞمٝمؿ خم٤مًمٗم٤مت رشقمٞم٦م، وقمدم ىمٞم٤مم سمقاضم٥م اًمرّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م؟!

سميي٠م  اليييقاب اًمًيي٤مسمؼ قمييـ اًمًييي١ما  إو  ٟمٕمييؿ، نييذا ؾمييي١ما  يميي٠مين  ؿمييٕمر  اًمِمييٞم :

 يرْمٛمـ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ القاب قمغم نذا اًم١ًما ، وًمٙمـ إُمر  ر٤مج  مم شمٗمّمٞمؾ.

 ومٝمؿ ُمـ اًم١ًما     اًمذيـ يريدو     ي٠مُمروا سمي٤معمٕمرو  و    يٜمٝميقا قميـ اعمٜمٙمير 

ؾميييؿ،  ٓ ونيييق وٓ ارٛميييق  سم٤مًمرّميييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞمييي٦م ُمٕمٜميييك ذًميييؽ  هنيييؿ ارٛميييق  وم٘ميييط سم٤مٓ

ؾمؿ رسمام يريدو  سمٛم ٤مرسم٦م اعمٜمٙمر وإُمر سم٤معمٕمرو  ومٞمام يرٕمٚمؼ آاإلؾم م، وهبذا 

سمي٤مًمٜمقاطمل اًمًٞم٤مؾمييٞم٦م، ٕهنيؿ ًمييق يميي٤مٟمقا يرييدو  إُميير سميي٤معمٕمرو  واًمٜمٝميل قمييـ اعمٜمٙميير 
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ي٤مم و ٟمييام يِمييٛمؾ اويي٤ميمؿ واعم ٙمييقم ُمٕميي٤ًم،  يي سميي٤معمٕمٜمك اًمقاؾمييع اًمييذي ٓ خيييرص سم٤موُٙم 

ق ُمٜمرٝميييييك اًمٕمٚميييييؿ طمٞمٜمئييييذ ٟم٘ميييييق ، نيييييذا اييييي٤مم اليييييقاب قميييييغم نيييييذا اًمًييييي١ما ، ونيييييذا نييييي

 واإلٟمّم٤م  ذم اقمر٘م٤مدي.

 ُمييـ اًمنمييع ؾمييقاٌء يميي٤م  
ٍ
ٟم٘مييق : ٓ يٛمٙمييـ    ٟمجييد  ٟمًيي٤مٟم٤ًم يميي٤مُم ً، ييي٠ميت سمٙمييؾ يشء

واضمٌييي٤ًم  و ُمًييير ٤ًٌم  و ُمٜميييدوسم٤ًم، ٓسميييد ُميييـ    يٙميييق  ومٞميييف ٟم٘ميييص ُمييي٤م، ًمٙميييـ ُمييي٤مذا يٙميييق  

اًمٖم٤مًميييي٥م قمٚمٞمييييف؟ يٙمييييق  اًمٖم٤مًميييي٥م قمٚمٞمييييف اًمرٛمًييييؽ سم٤مًمنميييييٕم٦م، ويٙمييييق  ؿمييييذوذًا ُمٜمييييف    

ذم ُمًييي٤مرؾ ىميييد شمٙميييق  حميييدودة، ومييي٢مذا يمييي٤م  اًميييذي يييي٠مُمر سمييي٤معمٕمرو  خيييي٤مًمػ اًمنميييع 

ويٜمٝمييك قمييـ اعمٜمٙميير يٖمٚميي٥م قمٚمٞمييف اًمرٛمًييؽ سم٤مًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م ًمٙمييـ ًمييف سمٕمييض إونيي٤مم 

وإظمٓم٤مء ومٕمٚمٞم٦م  و ىمقًمٞم٦م، ومٝمذا ٓ يٜمٌٖمل    ٟمرّمقر  ٟمف ٓ بقز ًمف إُمر سم٤معمٕمرو  

و  واًمٜمٝمييل قمييـ واًمٜمٝمييل قمييـ اعمٜمٙميير، ٕٟمييف طمٞمٜمئييذ يٜمٌٖمييل    ٟمًييد سميي٤مب إُميير سميي٤معمٕمر

، وًميييذًمؽ  ذيمييير ضمٞميييدًا    اعمٜمٙمييير، ٕٟميييف ًميييٞمس نٜمييي٤مح  ٟمًييي٤م  يم٤مُميييؾ سمٕميييد رؾميييق  ا  

اإلُميي٤مم اًم٘مرـمٌييل رمحييف ا  يميي٤م  ذيميير رواييي٦م قمييـ اإلُميي٤مم ُم٤مًمييؽ رمحييف ا  ومٞمييف ُمٜمرٝمييك 

اوٙمٛم٦م، طمٞم٨م ؾمئؾ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ، نؾ بقز إُمر سم٤معمٕمرو  واًمٜمٝمل قميـ اعمٜمٙمير 

 ُمـ ؿم ص مل يٙمرٛمؾ سمٕمد؟

ـُ   ذا اؿميييؽمـمٜم٤م قميييغم أُمييير سمييي٤معمٕمرو  واًمٜمييي٤منل قميييـ اعمٜمٙمييير اًمٙميييام ،  ىمييي٤م : ٟم ييي

قمّٓمٚمٜميييي٤م إُميييير سميييي٤معمٕمرو  واًمٜمٝمييييل قمييييـ اعمٜمٙميييير، ٕٟمييييف ٓ يمييييام  إلٟمًيييي٤م  قمييييغم وضمييييف 

 ."دوا وىم٤مرسمقاد  ؾَم ":إرض، و ٟمام إُمر سمام يٖمٚم٥م قمٚمٞمف يمام ىم٤م  

ٜمٙمر وم٢مذًا ظم ص٦ُم القاب،  ذا يم٤م  اًمذي يريد    ي٠مُمر سم٤معمٕمرو  ويٜمٝمك قمـ اعم

اييييرؿ سم٢مصيييي ح ٟمٗمًييييف و صيييي ح ذويييييف سم٘مييييدر اإلُمٙميييي٤م  صمييييؿ اييييرؿ سميييي٤مُٕمر سميييي٤معمٕمرو  

واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ومٚمف ذًمؽ سمؾ ذًمؽ و٤م ب٥م قمٚمٞمف،  ُم٤م    ي٘م٤م : ٓ، ٕٟمف ٟم٤مىمص، 

 وم٠ميٜم٤م اًمٙم٤مُمؾ ؟! ٓ يقضمد ومٞمٜم٤م يم٤مُمؾ  ـم ىم٤ًم.

 (  00:15:08/ 230) اهلدى والنور /
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 ايداع١ٝ ٚعدّ االَتجاٍ   

 يٓٛاٖٞيألٚاَس ٚا

ْقَ  ﴿ سمق  ؾم ٤من اوقيٜمل: ذم ىمقًمف شمٌي٤مرح وشمٕمي٤ممم:  ًَي ٠ْمُُمُروَ  اًمٜم ي٤مَس سمِي٤مًْمؼِم  َوشَمٜم َ شمَي

ُٙمْؿ َوَ ْٟمُرْؿ شَمرُْٚمقَ  اًْمٙمِر٤َمَب َ وَم  شَمْٕمِ٘مُٚمق َ  ًَ ، ومٞم٘مق :  ٟميف خيِميك    يي٠مُمر [88]البقرة ﴾َ ٟمُٗم

: ¢  ىمقًميف سم٤معمٕمرو  ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمير، ومرٙميق  طمجي٦م قمٚمٞميف؛ ٕٟميف ٓ يٛمر يؾ، ومٞم٘مير

اودي٨م، ومٞم٘مق : يمٞمػ  «ي١مشمك سم٤مًمرضمؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يدور ذم اًمٜم٤مر يم امر اًمرطمك..»

ٟم يييرج ُميييـ  صميييؿ قميييدم إُمييير سمييي٤معمٕمرو  واًمٜمٝميييل قميييـ اعمٜمٙمييير ُميييـ نيييذ  أيييي٦م ونيييذا 

 اودي٨م؟

ٟمٕمييؿ،  ذيمير ضمٞمييدًا  ٟمٜمييل يمٜمي٧م ىميير ت ذم شمٗمًييػم اإلُمي٤مم اًم٘مرـمٌييل اليي٤مُمع  اليقاب:

وضمٝمي٧م  مم اإلُمي٤مم ُم٤مًميؽ رمحيف ا ، وم٠مضمي٤مب: ود  ًمرٗمًػم اًم٘مرر ، نذ  اًمِميٌٝم٦م اًمريل

 اًمِمٞمٓم٤م     يًٛمع ُمٜمٙمؿ ُم ؾ نذ  اًمِمٌٝم٦م.

ُميـ ُمٜميي٤م سم٤مؾميرٓم٤مقمرف    ييي٠مار سمٙميؾ ُميي٤م يي٠مُمر، و   يٜمرٝمييل قميـ يمييؾ ُمي٤م يٜمرٝمييل، وًمٙمييـ 

قمييغم اعمًييٚمؿ     ييرص قمييغم    يٕمٛمييؾ سمييام ييي٠مُمر و   يٜمرٝمييل قمييام هنييك قمٜمييف، وًمٙمييـ 

ء وٓ ييي٠مار سمييف، ويٜمٝمييك قمييـ يشء رظميير وٓ  ذا يميي٤م  يِمييٕمر  ٟمييف  طمٞم٤مٟميي٤ًم ىمييد ييي٠مُمر سم٤مًمٌميي

 يٜمرٝمل قمٜمف، ومٝمٜم٤م ب٥م    ٟمًر ي طم٘مٞم٘مرلم اصمٜملم، إومم  رشت  ًمٞمٝم٤م رٟمٗم٤ًم، ونل: 

     رص    يٕمٛمؾ سمام ي٠مُمر و   يٜمرٝمل قمام يٜمٝمك قمٜمف.

او٘مٞم٘م٦م اًم ٤مٟمٞم٦م    أُمر سم٤معمٕمرو  واًمٜم٤منل قمـ اعمٜمٙمير قمٚمٞميف واضمٌي٤م ،  طميد ٤م 

دم اعم ٤مًمٗم٦م عم٤م ي٠مُمر وعم٤م يٜمٝمك، وم٢مذا  ظمذٟم٤م سم٠مطمد إُمريـ إُمر واًمٜمٝمل، وأظمر قم

 وم  يٜمٌٖمل    خيؾ سم٤مُٕمر أظمر...
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 )طمّمؾ نٜم٤م اٟم٘مٓم٤مع صقيت(

ر سمييي٤معمٕمرو ، ًمٙمٜميييف ٓ يييي٠مُمر سميييف، ويٜمرٝميييل قميييـ اعمٜمٙمييير وًمٙميييـ ٓ ا... يييي٠ماًمِميييٞم :

يٜمٝمييك اًمٜميي٤مس قمٜمييف، ومٝمييذا ىميي٤مم سمقاضميي٥م وشمييرح واضمٌيي٤ًم، قمييغم اًمٕمٙمييس ُمييـ ذًمييؽ ُميي٤م ٟم ييـ 

دد ، نيييق يييي٠مُمر سمييي٤معمٕمرو  ًمٙمٜميييف ٓ يييي٠مار، ويٜمٝميييك قميييـ اعمٜمٙمييير ًمٙمٜميييف ٓ أ  ذم صييي

يٜمرٝمل، وم٘مٞم٤مُمف سمي٤مُٕمر سمي٤معمٕمرو  واًمٜمٝميل قميـ اعمٜمٙمير ىمٞمي٤مم سم٤مًمقاضمي٥م، وشمريميف اًمٕمٛميؾ 

سم٤معمٕمرو  وآٟمرٝم٤مء قمـ اعمٜمٙمر شمرح ًمقاضم٥م، ومٝمذا ي٤ًموي ذاح، يميؾ ُميٜمٝمام  يغم 

ا هنييك يٜمرٝمييل، وًمٙمييـ ٓ سمقاضميي٥م، واوييؼ    بٛمييع سمييلم إُمييريـ،  ذا  ُميير ييي٠مار، و ذ

يٛمٙمييـ    يقضمييد  ٟمًيي٤م  همييػم ُمٕمّمييقم يٛمٙمييـ    بٛمييع سمييلم إُمييريـ ذم يمييؾ ُميي٤م يميي٤م  

 ُمييييرًا سميييي٤معمٕمرو  ومٞمٗمٕمٚمييييف،  و هنٞميييي٤ًم قمييييـ ُمٜمٙميييير ومٞمؽميمييييف، رسمييييام يٗمقشمييييف سمٕمييييض إؿمييييٞم٤مء 

وسم ٤مصيي٦م    سمٕمييض إُميير سميي٤معمٕمرو  واًمٜمٝمييل قمييـ اعمٜمٙميير، ىمييد ٓ يٙمييق  واضمٌيي٤ًم، ىمييد 

ٜمـ اعم١ميمدات، ومٝمق ُم  ً  ض اًمٜم٤مس ويي٠مُمرنؿ يٙمق  ُمـ سم٤مب اعمًر ٤ٌمت  و اًمً

سم٘مٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ُم  ً، ونق ٓ ي٘مقم اًمٚمٞمؾ، و ض اًمٜم٤مس قمغم ص ة اًمْمي ك ويي٠مُمرنؿ 

هبييي٤م، وييييذيمر نيييؿ ُميييـ ومْميييٚمٝم٤م ُمييي٤م ؿمييي٤مء ا ، ونيييق ٓ يّميييكم صييي ة اًمْمييي ك، ومٝمٜمييي٤م ٓ 

 ٟمٙمرا  قمٚمٞمف؛ ٕٟمف مل خيؾ سمقاضم٥م؛ ٕ  ُم٤م ذيمرٟم٤م ًمٞم٧ًم ُمـ اًمقاضم٤ٌمت.

ؾ إُمر سم٤معمٕمرو  واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، ومي  ٓم  ٕمَ    نذ  اًمِمٌٝم٦م شمُ  وم  ص٦م اًم٘مق 

ٓ يدظمؾ ذم وقمٞمد ٤م وًمٙمـ قمٚمٞمف     رص يمؾ اورص  بقز ًمٚمٛمًٚمؿ    ير٠مصمر هب

اودي٨م اًمذي  ؿم٤مر  ًمٞمف اًم٤ًمرؾ ونيق ُمي٤م  ظمرضميف اًمٌ ي٤مري وُمًيٚمؿ ذم صي ٞم ٞمٝمام 

سم٤مًمٕميي٤ممل يييقم ييي١مشمك »ىميي٤م :  ¢ُمييـ طمييدي٨م  ؾميي٤مُم٦م سمييـ زيييد ر  ا  قمييٜمٝمام    اًمٜمٌييل 

سمٓمٜميييف، وييييدور ذم اًمٜمييي٤مر يميييام ييييدور اويييامر  ىمرييي٤مب اًم٘مٞم٤مُمييي٦م ومٞمٚم٘ميييك ذم اًمٜمييي٤مر، ومرٜميييدًمؼ 

سم٤مًمرطمك، ومٞمّمٞم  ومٞمف  نؾ اًمٜم٤مر، ومٞم٘مقًمق  ًمف: ي٤م وم    ًم٧ًم يمٜمي٧م شم٠مُمرٟمي٤م سمي٤معمٕمرو  

وشمٜمٝم٤مٟميي٤م قمييـ اعمٜمٙميير، ومٞم٘مييق : سمييغم، يمٜميي٧م رُمييريمؿ سميي٤معمٕمرو  وٓ رشمٞمييف، و هنيي٤ميمؿ قمييـ 

 اعمٜمٙمر ورشمٞمف.

سميييي٤معمٕمرو  واًمٜميييي٤منل قمييييـ اعمٜمٙميييير بيييي٥م    يٙمييييق  طمريّميييي٤ًم يمييييؾ   ىمييييق : أُميييير
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 اورص  ٓ يٙمق  ذم ُمٜمزًم٦م نذا اًمٕم٤ممل اًمذي يٚم٘مك ذم اًمٜم٤مر..  مم رظمر .

صميييييؿ  ين  ٓطميييييظ ذم نيييييذا اويييييدي٨م    نيييييذا ُميييييـ ـم٤مسمٕميييييف وُميييييـ ديدٟميييييف  ٟميييييف يييييي٠مُمر 

 سم٤معمٕمرو  وٓ ي٠مار، ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر وٓ يٜمرٝمل.

سمٛمٕميييرو  وهنيييك  طمٞم٤مٟمييي٤ًم قميييـ ُمٜمٙمييير صميييؿ نيييق ٓ  ي:  ٟميييف ًميييٞمس يمٛميييـ ًميييق  ُمييير  طمٞم٤مٟمييي٤ًم 

يٜمرٝمييل؛ ٕ  إُميير يمييام ىمٚميي٧م رٟمٗميي٤ًم ٓ يٛمٙمييـ ًمٌنميي    يٜمجييق ُمييـ اإلظميي   سمٌمييء ُمييـ 

اًمقاضمٌيي٤مت، وُمييـ ذًمييؽ    ييي٠مُمر سم٤مًمٌمييء وٓ ييي٠مار سمييف، ويٜمٝمييك قمييـ يشء وٓ يٜمرٝمييل 

 قمٜمف.

اودي٨م ُم٠مُمقر قمغم ُمـ يم٤م  ـم٤مسمٕمف    ي٠مُمر سم٤معمٕمرو ، و   يٜمٝمك قميـ اعمٜمٙمير، 

خيي٤مًمػ اًمٜمي٤مس  مم ظمي   ُمي٤م يي٠مُمرنؿ سميف ويٜمٝمي٤منؿ قمٜميف، نيذا ضميقان    ؿمي٤مء  صمؿ نيق

 ا  يٙمق  واو ٤ًم.

 ( 00: 28: 26/ 387) اهلدى والنور /
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 ايدعا٠ ٚايٛقٛع يف أٌٖ ايعًِ

ـ اًمِم٤ٌمب ىمد وىمٕمقا ذم اعمِم٤مي  اً ؿمٞم ، اًمكم ًمف قم ىم٦م هبذا اعمقوقع    يم ػم اعمٚم٘مل:  .ُم

 نذا ص ٞم . اًمِمٞم :

 ٟمّمٞم رٙمؿ ن١مٓء؟ ومام اعمٚم٘مل:

 ظمقاٟمٜم٤م ؾمٛمٕمقا القاب قمـ ُم ؾ نذا اًم١ًما ، ونق  ٟمف ٓ بقز ني١مٓء  اًمِمٞم :

وا ظمٓميي١ماًمِميي٤ٌمب    يٜميي٤مًمقا ُمييـ  نييؾ اًمٕمٚمييؿ اًمييذيـ نييؿ ىمييدم صييدن ذم اًمٕمٚمييؿ؛ ٕهنييؿ  

ق   وًمئيييؽ اًم  ٟميييف نييي١مٓء اًمِمييي٤ٌمب طمٞميييٜمام خيٓمئيييذم وضمٝمييي٦م ٟمٔمييير نييي١مٓء اًمِمييي٤ٌمب، قمٚمييي

ام يٜمٓمٚم٘ميييق  ُميييـ قم٤مـمٗمييي٦م، وًميييذًمؽ ومييي٢م   قمجيييٌٝمؿ اًمٕمٚميييامء ٓ يٜمٓمٚم٘ميييق  ُميييـ قمٚميييؿ، و ٟمييي

ومرييييقه زيييييد ُمييييـ اًمٕمٚمييييامء ومًييييٞمقضمد ذم اًمٓميييير  أظميييير اًمييييذيـ ير ٛمًييييق  ًمٚمٕمٚمييييامء 

ؾمييٞم٘مٗمقا ٟمٗمييس اعمقىمييػ سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٚمِمييٞم  اًمييذي  - يْميي٤مً -اعم يي٤مًمٗملم ًمييذاح اًمٕميي٤ممل، سمييؾ 

نييؿ ُمٕمجٌييق  سمٗمرييقا  وسمر يييف، وًمييذًمؽ ومييٜم ـ ٟمٜمّميي  اًمِميي٤ٌمب    ٓ يرييدظمٚمقا ذم ُم ييؾ 

وا، ٟم يـ ١مًمٓمٕمـ واًمٖمٛمز واًمٚمٛمز ذم اًمٕمٚميامء اًميذيـ ييرو   هنيؿ  ظمٓمينذ  اعم٤ًمرؾ وا

سمٚمٖمٜميي٤م    سمٕمْمييٝمؿ وصييؾ سمييف    يٓمٚمييؼ يمٚمٛميي٦م اًمٙمٗميير واًمٕمٞميي٤مذ سميي٤م ، قمييغم سمٕمييض اًمٕمٚمييامء 

اًمذيـ ٟمجٚمٝمؿ وٟمٙمؼمنؿ وٟم ؽمُمٝمؿ يمؾ آطمؽمام، ونذا ؾمٌٌف يمٚمف نق اٟمٓم ن اًمٜم٤مس 

ـ قمٚمييؿ، وًمييٞمس قمييـ وا ُمييـ اًمٕم٤مـمٗميي٦م وًمييٞمس قميي ىمٚمٜميي٤م رٟمٗميي٤ًم ؾمييقاء  صيي٤مسمقا  و  ظمٓميي١ميمييام

ومٙميير، و ٟمييام قم٤مـمٗميي٦م ضم٤محميي٦م، نيي١مٓء يرٕمّمييٌق  ًمٚمٗمرييقه اًمٗم ٟمٞميي٦م، ونيي١مٓء يرٕمّمييٌق  

٤ًٌم ًمٚمزيييي٤مدة ذم اؿميييرٕم٤م  ًمٚمٗمريييقه إظميييره  اعم ٤مًمٗمييي٦م ًميييألومم، ونٙميييذا، ويٙميييق  ذًميييؽ ؾمييٌي

٤مب، وًميق يمي٤مٟمقا  اًمٜم٤مس وآظمر   سملم اعمًيٚمٛملم، وًميذًمؽ وميٜم ـ  ٟمٙمرٟمي٤م قميغم ني١مٓء اًمِمٌي

 .يٓمٕمٜمقا ذم أظمريـ ُمـ اًمٕمٚمامء اًمذيـ نؿ ر اؿ واضمرٝم٤مدنؿُمٕمٜم٤م ُم  ً ذم اًمر ي    

 (  00:  46:  20/ 511) اهلدى والنور/
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 َػانٌ ايػباب املًتصّ َع أًٖ٘

ي٠ًم  اًم٤ًمرؾ ومٞم٘مق : يقاضمف سمٕميض اًمِمي٤ٌمب  ؿميٙم٤مٓت وُمقاضمٝمي٤مت ُميع  اعمٚم٘مل:

 نٚمييييٞمٝمؿ ورسميييي٤مرٝمؿ سمًيييي٥ٌم شمٓمٌييييٞم٘مٝمؿ ًمٚمًييييٜم٦م واًمرييييزاُمٝمؿ هبيييي٤م، ُميييي٤م نييييل ٟمّمييييٞم رٙمؿ نييييؿ 

 ضمٞمٝم٤مشمٙمؿ  ًمٞمٝمؿ؟وشمق

نيييذا اًمًييي١ما  او٘مٞم٘مييي٦م ُميييـ ُمقاويييٞمع اًمًييي٤مقم٦م ونيييق ُمٝميييؿ، ومألٟمٜميييل سم ٙميييؿ  اًمِميييٞم :

اشمّميييي٤مزم ُمييييع اًمِميييي٤ٌمب اعمًييييٚمؿ واشمّميييي٤منؿ ن  قمٚمييييؿ    يم ييييػمًا ُمييييـ نيييي١مٓء اًمِميييي٤ٌمب 

، وًمييذًمؽ وميي  سمييد «خييي٤مًمٗمق  اإلؾميي م ذم ُمٕميي٤مُمٚمرٝمؿ ٔسميي٤مرٝمؿ سم جيي٦م اًمرٛمًييؽ سم٤مًمًييٜم٦م»

 قمغم اًمرٛمًؽ سم٤مًمًٜم٦م ذم يمؾ سمي د ُمـ ًمٗم٧م ٟمٔمر ن١مٓء اإلظمقا  اًمِم٤ٌمب اوريّملم

اإلؾميي م، وميي٠مىمق :  وًٓ ٓ سمييد ُمييـ طمٍميي اعمقوييقع سمييلم آسمييـ وواًمييد  وواًمدشمييف؛ ٕ  

ًمٚمقاًمديـ طم٘مقىم٤ًم ٓ يِم٤مريمٝمام  طمد ُمـ إىم٤مرب أظمريـ، وم٤مًمقًمد اًم٤ٌمر واًمذي يريد 

اًمرٛمًييؽ سم٤مًمًييٜم٦م وٓ بييد ُمًيي٤مقمدًا قمييغم ذًمييؽ ُمييـ واًمديييف ٓ ؿمييؽ    ُمقىمٗمييف دىمٞمييؼ 

ذا  ًمٗم٧م ٟمٔمر   مم اًمر٘مًٞمؿ اًمر٤مزم ًمٚمًٜم٦م، اًمًٜم٦م سم٤معمٕمٜمك اًمٗم٘مٝمل نق ُمي٤م يمي٤م  ضمدًا، ن

 -«وٓ ييي٠ميمٚمـ  طمييديمؿ سمٞمييد  اًمٞمنييه وًمييق ًم٘مٛميي٦م واطمييدةً » –دو  اًمٗمييرض  و اًمقاضميي٥م 

اًمًيٜم٦م سميي٤معمٗمٝمقم اًمٗم٘مٝميل نييق ُميي٤م يمي٤م  همييػم وميرض  و واضميي٥م قمييغم اخلي   سمييلم سمٕمييض 

ٕمٜم٤منييي٤م اًمنميييقمل ومٝميييل اعميييذان٥م ُميييـ اًمرٗمرييييؼ سميييلم اًمقاضمييي٥م واًمٗميييرض،  ُمييي٤م اًمًيييٜم٦م سمٛم

واعميٜمٝم٩م واًمٓمرييؼ اًميذي ؾمي٤مر قمٚمٞميف اًمرؾميق   -¢-اًمنميٕم٦م اًمرل ضم٤مءت قمـ اًمٜمٌل 

ونيييق اًمٍمييياط اعمًييير٘مٞمؿ اًميييذي ىمييي٤م  قمٜميييف رب اًمٕمييي٤معملم ذم اًم٘ميييرر   -قمٚمٞميييف اًمًييي م-

َن سمُِٙميي ﴿اًمٙمييريؿ:  ر  ٌَُؾ وَمرََٗميي يي ًُّ قا اًم ٌُِٕمقُ  َوٓ شَمر ٌُِٕميي ٤مشم  رَِ٘مٞماًم وَميي يي ًْ ل ُُم
اـمِيي َذا رِصَ ـْ َوَ    َنيي ْؿ قَميي

ٌِٞمٚمِفِ  ، وم٤مًمًيييٜم٦م سمييي٤معمٕمٜمك اًمنميييقمل نيييق نيييذا اًمٍمييياط اعمًييير٘مٞمؿ نيييق [597]األنعدددلم ﴾ؾَمييي

رشيٕميي٦م رب اًمٕميي٤معملم، نييذ  اًمنميييٕم٦م ومٞمٝميي٤م ُميي٤م نييق ومييرض، ومٞمٝميي٤م ُميي٤م ًمييٞمس سمٗمييرض، ومٝمييذا 



 أخالق الداعية وأولياته ------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباىي يف امليهج

738 

ب٥م    يٙمق  ذم سم٤م  اًمقًمد اًم٤ٌمر اًمّم٤مًم ، وطمٞمٜمئٍذ يًر ي ُمع نذا اًمر٘مًٞمؿ ىمق  

ومييي٢مذا اسميييركم  طميييد نييي١مٓء  « ُمٕمّميييٞم٦م اخلييي٤مًمؼٓ ـم٤مقمييي٦م عم ٚميييقن ذم»اًمرؾمييق  اًمٙميييريؿ: 

اًمِم٤ٌمب سم٠مطمد اًمقاًمديـ  و سمٙمٚمٞمٝمام ُمٕم٤ًم  قًمق  سمٞمٜمف وسملم ىمٞم٤مُمف سميام وميرض ا  قمٚمٞميف 

٤م ًمييٞمس سمٗمييرض،  ي قمييغم  ذا ُمٜمٕمييق  وييوميي  ـم٤مقميي٦م عم ٚمييقن ذم ُمٕمّمييٞم٦م اخليي٤مًمؼ،  ُميي٤م 

 ٍذ ومٕمييغم نييذائييل: ويي٤م نييق ؾمييٜم٦م، ي يي٤مب وم٤مقمٚمٝميي٤م وٓ يٕم٤مىميي٥م شم٤مريمٝميي٤م، طمٞمٜمٝميياًمرٕمٌييػم اًمٗم٘م

اًمقًمد اًم٤ٌمر    يٓمٞمع واًمديف، و   يؽمح اًمًيٜم٦م اًمريل ٓ يرويقهن٤م ُمٜميف،  ُمي٤م اًمٗميرض ومي  

ـم٤مقم٦م عم ٚمقن ذم ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ، وًمٕمؾ اعم٠ًمًم٦م شمرْم  ا٤مُم٤ًم سمييب ُم ي٤م  واطميد 

ًمٚمٗمييرض اًمييذي ٓ بييقز    يٓميي٤مع ومٞمييف اًمقاًمييد  و اًمقاًمييدة، وُم يي٤م  رظميير ًمٚمًييٜم٦م اًمرييل ٓ 

ٍذ    يييؽمح اًمًييٜم٦م وٓ خييي٤مًمػ ـم٤مقميي٦م اًمقاًمييد، يرويي٤من٤م اًمقاًمييد ُمييـ وًمييد ، ومٞمٜمٌٖمييل طمٞمٜمئيي

ُم يي٤م  إُميير إو ،  ي اًمٗمييرض اًمييذي ٓ بييقز ًمٚمقًمييد    يٓمٞمييع واًمييد   ذا يميي٤م  نييذا 

اًمقًميييد يميييام ضمييي٤مء ذم اًمًييي١ما  ٟم٤مؿميييئ٤ًم ذم ـم٤مقمييي٦م ا ، ونيييق يرييييد    يٙميييق   طميييد اًمًيييٌٕم٦م 

ر  -اًمذيـ ضم٤مء ذيمرنؿ ذم اودي٨م اعمرٗمؼ قمغم صي رف ُميـ طميدي٨م  ن نرييرة 

ؾمييٌٕم٦م ئمٚمٝمييؿ ا   يي٧م فمٚمييف يييقم ٓ »: -¢-ىميي٤م  ىميي٤م : رؾمييق  ا   -ٕميي٤ممم قمٜمييفا  شم

، «فمؾ  ٓ فمٚمف:  ُم٤مم قم٤مد ، وؿم٤مب ٟمِم٠م ذم ـم٤مقمي٦م ا ، ورضميؾ ىمٚمٌيف ُمٕمٚميؼ سم٤معمًي٤مضمد

ومٝمييق يريييد    يٙمييق  ؿميي٤مسم٤ًم ذم ـم٤مقميي٦م ا ، وىمٚمٌييف ُمٕمٚمييؼ سم٤معمًييجد، ومٝمييق ٓ يٙميي٤مد يًييٛمع 

 ٓ يٜمٓمٚميييؼ ُميييـ سمٞمريييف ُميييـ  ىميييق  اعمييي١مذ  ي٘ميييق : طميييل قميييغم اًمّمييي ة طميييل قميييغم اًمٗمييي ح

أ  ذم   مم اعمًييجد، إب ي٘مييق : ٓ، ٟم ييـ طم٤مٟمقشمييف ُمييـ ديم٤مٟمييف ُمييـ قمٛمٚمييف ُمييع  سمٞمييف

وىم٧م قمٛمؾ، ذم وىم٧م ؿمٖمؾ، قم٤موزيٜمؽ، ُمـ نذا اًمٙم م اًمٗم٤مرغ، نٜم٤م ٟم٘مق : ٓ ـم٤مقم٦م 

عم ٚميييقن ذم ُمٕمّميييٞم٦م اخلييي٤مًمؼ، ٓ بيييقز نيييذا اًمقًميييد    يٓمٞميييع واًميييد  ذم شميييرح  ىم٤مُمييي٦م 

  ٤م  وإُم ٚم٦م شمٙم ر وشمٙم ر ضمدًا.اًمّم ة ذم اعمًجد، نذا ُم

ُم ٤م  رظمر: نذا اًمِم٤مب ٟمِمي٠م قميغم اًمًيٜم٦م ونيق ٓ يرييد ُمي  ً    يٙميق  صمقسميف  ٓ  مم 

ٟمّمػ اًم٤ًمىملم، سمٞم٘مق  ًمف  سميق : نيذ  هبذًمي٦م نيذ ، ُمًي رة نيذ ، نيل ُميش اٞمٚمي٦م  ٟمي٤م 

 و  صٓ  ريييييد ًمييييؽ نييييذا اًمٚمٌيييي٤مس،  ٟمييييام  ذا يميييي٤م  وٓ سمييييد ظمييييؾ اًمدؿمداؿميييي٦م  و اًم٘مٛمييييٞم
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ـ ٟمّمييػ اًمًيي٤من، نٜميي٤م  ٟميي٤م  ىمييق  ًمييف:  ـمييع واًمييدح؛ ٕٟمييؽ  ذا  ـمٕميي٧م ال سمٞميي٦م  ـمييق  ُميي

واًمدح ذم نذ  اعم٠ًمًم٦م ٓ شمٕميص رسمؽ، وٟم يـ ىمٚمٜمي٤م    اًم٘م٤مقميدة: ٓ ـم٤مقمي٦م عم ٚميقن 

يمام  - يْم٤مً -ذم ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ، وًمٞمس يمذًمؽ، وٟمٌ٘مك قمٜمد اعم ٤م  ٟمٗمًف، وٓ ٟمٕمدد 

ؿمداؿميي٦م  مم فمٝميير ىمٚمٜميي٤م ذم اعم يي٤م ، ًمييق ىميي٤م  ًمييف: يٜمٌٖمييل    شمٓمٞمييؾ اًم٘مٛمييٞمص نييذا  و اًمد

ومييام ـميي٤م  ومٗمييل »: -قمٚمٞمييف اًمًيي م-اًم٘مييدُملم  مم ُميي٤م دو  اًمٙمٕمٌييلم ٓ يٓميي٤مع؛ ٕٟمييف ىميي٤م  

، قمييغم نييذا اعمٞمييزا  بيي٥م قمييغم إسمٜميي٤مء إسمييرار    يٜمٓمٚم٘مييقا ُمييع رسميي٤مرٝمؿ، ـم٤مقميي٦م «اًمٜميي٤مر

شمٌي٤مرح -نؿ وُمٕمّمٞم٦م نؿ، ـم٤مقم٦م ومٞمام ٓ ُمٕمّمٞم٦م  ، وُمٕمّمٞم٦م نؿ ومٞمام ومٞمف ـم٤مقمي٦م   

ُمٜمٝميي٤م، نٜميي٤م صييقرة ؾمييٛمٕمرٝم٤م ُمييرارًا وشمٙمييرارًا: سمٕمييض إسمٜميي٤مء ُمييـ  ، ويي٤م ٓ سمييد-وشمٕميي٤ممم

نييي١مٓء يٕمٞمِميييق  ذم يمٜميييػ رسمييي٤مرٝمؿ، ومييي٢مذا  رص إب قميييغم اسمٜميييف قميييغم  ـم٤مقمييي٦م  سمٞميييف ذم 

ُمٕمّمييٞم٦م رسمييف و ٓ يْمييٓمر اًمقًمييد    خيييرج ظميي٤مرج دار  سمٞمييف ونييق ٓ يًييرٓمٞمع، يم ييػم ُمييـ 

دنؿ صيٜمٕم٦م ًمٞمس نيؿ ُمٝمٜمي٦م، ًميٞمس قمٜمي 70-75إسمٜم٤مء ظم٤مص٦م  ذا يم٤مٟمقا ذم  و  اًمًـ 

طمرك يًرٓمٞمٕمقا    يًير٘مٚمقا سم٢مقمي٤مًمرٝمؿ ٕٟمٗمًيٝمؿ سم٠مٟمٗمًيٝمؿ، ومٝميق ذم نيذ  او٤مًمي٦م ٟم يـ 

ييي٠مذ  ًمييؽ سميي٠م  شمّمييكم ذم اعمًييجد ُمييع اعمًييٚمٛملم، ٓ  ييي إميي٦م وٓ ٟم٘مييق  ًمييف: نييق ٓ 

ا٤مقميي٦م، نييذا بييقز ذم اإلؾميي م، وم ٞمييٜمام يًيي٠مًمٜمل  ىمييق  ًمييؽ:    اؾمييرٓمٕم٧م    ختييرج قمٜمييف 

وم٤مًميييورات شمٌييٞم  اعم ٔمييقرات، نييذا ضمييقاب نييذا وشمًيير٘مؾ سمٜمٗمًييؽ ومٝمييذا واضمٌييؽ، و ٓ 

 .اًم١ًما 

 ضمزايمؿ ا  ظمػمًا. اعمٚم٘مل:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 (  00: 48: 36/ 521) اهلدى والنور /
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 دع٠ٛ ايطافس٠

،رضم ٌ ُمـ  ظمقشمٜم٤م اًمًٚمٗمٞملم ًمف  ظم٧م ؾم٤مومرة و سمقني٤م قميغم اً ضمزاح ا  ظمػم اًم٤ًمرؾ:

ٝم٤م شمّمكم وشمّمقم وشم٘مر  اًم٘مرر  ىمٞمد اوٞم٤مة وًمف  خ ايمؼم ُمٜمٝمؿ وىمد ٟمّم ٝم٤م يم ػمًا وًمٙمٜم

وشمييذن٥م الٛمٕميي٦م  مم اعمًييجد ًمٙمٜمٝميي٤م ُمرؼمضميي٦م ؾميي٤مومرة ومٝمييؾ قمٚمٞمييف  صمييؿ ونييؾ بؼمنيي٤م 

 قمغم اوج٤مب و ذا يم٤م  ذًمؽ ي١مدي  مم ـمرد  ُمـ اًمٌٞم٧م؟

 إخ  يمؼم ُمٜمٝم٤م . اًمِمٞم :

  يمؼم ُمٜمٝم٤م، ٟمٕمؿ. اًم٤ًمرؾ:

 ـمٞم٥م، ويٕمٞمِم٤م  ُمع سمٕمض ذم دار. اًمِمٞم :

  سمقا  قمغم ىمٞمد اوٞم٤مة . وإخ  يمؼم ُمٜمٝم٤م يٕمٜمل سمس اًم٤ًمرؾ:

 ُمٕمٚمٞمش ... اًم١ًما ، يٕمٞمِم٤م  ذم داٍر واطمدة؟ اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. اًم٤ًمرؾ:

 ـمٞم٥م، و سمق ٤م ذم ىمٞمد اوٞم٤مة يمام ىمٚم٧م،  سمق ٤م ُمرديـ ؟ اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. اًم٤ًمرؾ:

 ُمٚمرزم؟ اًمِمٞم :

 ٓ همػم ُمٚمرزم. اًم٤ًمرؾ:

  ذًا يمٞمػ شم٘مق  ُمرديـ، ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ٓ همػم ُمرديـ  اًم٤ًمرؾ:
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 .ن٤م  اًمِمٞم :

  ذا سمٜمرف ؾم٤مومرة يمٞمػ يٙمق  ُمرديـ. اًم٤ًمرؾ:

 وم٢مذًا همػم ُمرديـ. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. اًم٤ًمرؾ:

 ونق ؾم٤ميم٧م قمٜمٝم٤م . اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ ؾم٤ميم٧م. اًم٤ًمرؾ:

وميي٤مٔ  ُمييـ اًمٜم٤مطمٞميي٦م اًمقاىمٕمٞميي٦م نييؾ اًمقٓييي٦م قمييغم نييذ  اًمٌٜميي٧م ًمييألب  م نييذا  اًمِمييٞم :

ٕٟمييف ذم  إخ اًمييذي نييق ايمييؼم ُمٜمٝميي٤م، وميي٢م  يميي٤م  اًمقٓييي٦م نييذا إخ قمٛمٚمٞميي٤ًم وًمييٞمس ًمييألب

 يم ػم ُمـ إطمٞم٤م  سمٕمض أسم٤مء يٕمٞمِمق  نٙمذا ؾمٌٝمٚمٚمف.

 ٟمٕمؿ. اًم٤ًمرؾ:

ُم٤م اؿ طمرام طم   اومٕمؾ ُم٤م شمٗمٕمؾ  سمدنؿ اًمدٟمٞم٤م وسمس ويًؽم ق  ٟمٗمًٞم٤ًم  اًمِمٞم :

عم٤م سمٞمجدوا  طمد  وٓد  ي٘مقم ُم٘م٤مُمف وًمق نق سمٚم٤ًم  اًم٘م٤م  ُمي٤م ىمي٤م  ًميف  ٟمي٧م وزم  ُمرني٤م 

٤مًمٜمًي٦ٌم نيذ  إظمي٧م ونيذا إخ اٟميف ًمٙمـ ًم٤ًم  او٤م  نٙمذا يٛمٌم وم٤م  يمي٤م  إُمير سم

و  قمٜمٝم٤م وب٥م قمٚمٞمف ًمٞمس نق إب طمٞمٜمئٍذ نق سم  ؿمؽ ُم١ًمنق وزم  ُمرن٤م قمٛمٚمٞم٤ًم و

 سمٞمٝمي٤م ٓ يًي٠م  قمٜمٝمي٤م     ي٠مُمرن٤م سم٤م  شمرجٚم٥ٌم وٓ ختيرج ُمرؼمضمي٦م ومي٢م  شمريمٝمي٤م سم جي٦م   

 .ومٝمق اعم١ًمو 

 ضمزايمؿ ا  ظمػم . اًم٤ًمرؾ:

 وطمرك ًمق شمقصؾ ًمؽمح اًمٌٞم٧م. ُمداظمٚم٦م:

 ٞمػ؟يم اًمِمٞم :

 ُمداظمٚم٦م : طمرك ًمق شمقصؾ نذا   مم ـمرد  ُمـ اًمٌٞم٧م.

 ٟمٕمؿ. اًم٤ًمرؾ:
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 ذم ؾم١ماًمف يّمؾ إُمر  مم ـمرد  ُمـ اًمٌٞم٧م ؟ اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. اًم٤ًمرؾ:

 يٌدو اٟمف ًمٞمس سمٞمد  اوٙمؿ . ُمداظمٚم٦م:

 ُمش سمٞمد  اوٙمؿ، ٟمٕمؿ، ذم  خ ايمؼم ُمٜمف وواًمد  . اًم٤ًمرؾ:

 يمٞمػ؟ اًمِمٞم :

 . يٕمٜمل نق ًمٞمس ًمف ؾمٞمٓمرة ذم اًمٌٞم٧م اًم٤ًمرؾ:

 ُم٤م ًمف ؾمٞمٓمرة . اًمِمٞم :

 ٓ،ُم٤م ًمف ؾمٞمٓمرة. اًم٤ًمرؾ:

ـمٞم٥م  ٟم٤م دٟمدٟم٧م طمق  اًمًٞمٓمرة نذ   ٟم٧م ُم٤م  ضمٌرٜمل  ٟم٤م ىمٚم٧م  ذا يم٤م  نذا  اًمِمٞم :

إخ نق ُمًٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م سمٚمًي٤م  اوي٤م  ومل يقيمٚميُف  سميق  ومي٢مذًا  نيق ًميٞمس ًميف ُميـ اًمًيٞمٓمرة 

 قمٚمٞمٝم٤م يشء عم٤مذا؟ ٕٟمف يقضمد  خ ايمؼم ُمٜمف.

 ٟمٕمؿ. اًم٤ًمرؾ:

 مم    ٟمٕمر  شمرا٦م إخ اًمٙمٌػم نذا، ؿمق شمراريف يٜم٘مٚمٜم٤م ٤م، ـمٞم٥م نذا ن اًمِمٞم :

 ُم ؾ  سمق  ؟

 ُم ؾ  سمق  ٟمٕمؿ. اًم٤ًمرؾ:

 ر    وطمٞمٜمئٍذ نذا إخ  ٟم٧م شم٘مق  اٟمف ُمرديـ ُمٚمرزم . اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ ُمرديـ ُمٚمرزم اًم٤ًمرؾ:

 ن٤م، يمؿ قمٛمر ، شم٘مري٤ًٌم ؟ اًمِمٞم :

  .شم٘مري٤ًٌم اصمٜملم وقمنميـ ؾمٜم٦م اًم٤ًمرؾ:

 نميـ ـمٞم٥م، نق  سمقاىمع طمٞم٤مشمف ُمع  ظمرف ُم٤م ي٠مُمرن٤م ُم٤م يٜمّم ٝم٤م .اصمٜملم وقم اًمِمٞم :
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 نق يٜمّم ٝم٤م ي٘مق  ٟمّم رٝم٤م يم ػمًا وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمٚمٌل. اًم٤ًمرؾ:

 ٓ شمٚمٌل اًمِمٞم :

 شمّمكم نل وشمّمقم اًم٤ًمرؾ:

 ومٝمٛم٧َم نذا ُمـ ىمٌؾ ومٝمق ي٠مُمرن٤م وٓ شمٚمٌل  اًمِمٞم :

 وٓ شمٚمٌل. اًم٤ًمرؾ:

 ـمٞم٥م، اًم١ًما  أ  ُم٤م نق ؟ اًمِمٞم :

.ذم نيذ  او٤مًمي٦م ي٘ميق   ذا  ضمؼموي٤م سم٤مًمٖمّمي٥م راح يٓميردوين ُميـ يٕمٜمل .. اًم٤ًمرؾ:

 اًمٌٞم٧م 

  ي ٟمٕمؿ اًمِمٞم :

ىمييدم ًمييف  يٓمييردوين ُمييـ اًمٌٞميي٧م، ومييام نييق اوييؾ نييؾ رصمييؿ    اشمريمٝميي٤م يمٞمييػ  اًمًيي٤مرؾ:

 اًمٜمّمٞم ٦م يٕمٜمل .

اٞمؾ، نق  ذا اضمؼمن٤م  وًٓ نؾ يٗمٞمد اإلضم٤ٌمر ومٝمؾ ختْمع إلضمٌي٤مر   م ٓ  اًمِمٞم :

فمٜمييِف سم٠مٟمييف     ضمؼمنيي٤م ظمْمييٕم٧م إلضمٌيي٤مرِ  ودمٚمٌٌيي٧م   ُمييرا  اصمٜميي٤م     يميي٤م  يٖمٚميي٥م قمييغم

 ومٕمٚمٞمف    يٗمٕمؾ ذًمؽ وًمق اوٓمر إُمر  مم    خيرج ُمـ اًمدار، ُم٤م يش  مم نٜم٤م.

 ٟمٕمؿ، ٟمٕمؿ اًم٤ًمرؾ:

ًمٙمييـ نٜميي٤م شمرٛميي٦م نييذا الييقاب ونييق نييذا نييق اوٙمييؿ سمنمييط اٟمييف  ذا يميي٤م   اًمِمييٞم :

ب اًمٞميقم سمًي٥ٌم يًرٓمٞمع    يٕميٞمش ظمي٤مرج اًميدار، ٕٟمٜمي٤م ٟم يـ ٟمٕمٚميؿ    يم يػمًا ُميـ اًمِمي٤ٌم

اوٞمييي٤مة آضمرامقمٞمييي٦م وآىمرّمييي٤مدي٦م ُمييي٤م يًيييرٓمٞمٕمق     يٕمٞمِميييقا ُمٜمٕميييزًملم قميييـ دار  سميييٞمٝمؿ 

ٕهنيييؿ ُمييي  ً قم٤مؿميييقا ونيييؿ يدرؾميييق  ذم سمٕميييض اعميييدارس ًمٞمّميييٚمقا ًمٞم٠مظميييذوا ؿميييٝم٤مدة 

ويقفمٗمييقا ونييذا ًمًييف ُميي٤م  ظمييذ ؿمييٝم٤مدة ُميي  ً، وٓ قمٜمييد  ُمٝمٜميي٦م يٕمريي٤مش هبيي٤م ومٙمٞمييػ يٕمييٞمش 

اٟميف ؾميٞم٘مع ذم طميرج ؿميديد ومي٤م  همٚمي٥م قميغم  ًمقطمدِ  ومٞمرّمقر اعمقوقع اٟميف    ـميردو 
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فمٜمف اٟمف     ُمرن٤م و هن٤م شمًرجٞم٥م ًمف ًمٙمٜمف نيق ؾميٞم٘مع ذم ُمِميٙمٚم٦م ٓ ىمٌيؾ ًميف هبي٤م طمٞمٜمئيٍذ 

 ٓ يْمٓمرن٤م وٓ بؼمن٤م واو .

 واو . اًم٤ًمرؾ:

 ( 00:  37:  23/ 428) اهلدى والنور/ 

 

 دع٠ٛ املسأ٠

ٚمٗم٘ميراء  و اًميدقمقة ًمق يم٤م   ؾمر٤مذٟم٤م اُمر ة وشمريد قمٛمؾ اخلػم واعمًي٤مقمدة ًم ُمداظمٚم٦م:

 يمذًمؽ نؾ بقز ن٤م دو   ظم٤ٌمر  نٚمٝم٤م؟

 اُمر ة شم٘مّمد ُمرزوضم٦م؟ اًمِمٞم :

 ُمرزوضم٦م  و همػم ُمرزوضم٦م ـمٌٕم٤ًم، يٕمٜمل: ٟمجٛمع سملم آصمٜمرلم. ُمداظمٚم٦م:

نييذا ؾميي١ما  ... ييي٤م  ظمييل! يمييؾ ؾميي١ما  ًمييف ضمقاسمييف، ُمرزوضميي٦م  و همييػم ُمرزوضميي٦م  اًمِمييٞم :

٤مني٤م  ٓ سمي٢مذ  زوضمٝمي٤م، ؾمٜم٘مق   ذا يم٤مٟم٧م ُمرزوضم٦م ومي  بيقز ًمٚمٛمير ة    شمرٍمي  ذم ُم

 ُمييي٤م  ذا يم٤مٟمييي٧م هميييػم ُمرزوضمييي٦م ومًييي٠مىمق : نيييي٤م  ب  م ٓ؟ ومييي٢م  يمييي٤م  نييي٤م  ب وم٘ميييد ؾمييييٌؼ 

 القاب، و   يم٤م  ًمٞمس ن٤م  ب ومٞمجقز ن٤م.

 سم٤مًمدقمقة  ؾمر٤مذٟم٤م؟ ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمػ سم٤مًمدقمقة؟ اًمِمٞم :

يٕمٜمل: شمدقمل يٕمٜمل: شمذن٥م  مم اًمٜم٤ًمء  مم سمٞمقوـ ودمرٛمع هبـ، طمرك  ُمداظمٚم٦م:

 ُمـ ن١مٓء اًمٜم٤ًمء ن٤م ُم  ً ظمٚمٗمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م.شمدقمل وٙمـ شمٙمق  

اًمٜمًيي٤مء يم٤مًمرضميي٤م     يم٤مٟميي٧م ختييرج ُمرًييؽمة وُمرجٚمٌٌيي٦م وشمييرٙمٚمؿ سمٕمٚمييؿ وميي   اًمِمييٞم :

سميي٠مس ُمييـ    شمييذن٥م  مم سمٞمييقت سمٜميي٤مت ضمٜمًييٝم٤م وشمييدقمقنؿ  مم ا  شمٌيي٤مرح وشمٕميي٤ممم دو  
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    يٙمق  نٜم٤مح ُم سم٤ًمت يمٛم سم٤ًمت ا٤مقم٦م اًمرٌٚمٞمغ.

 (  : .. 48:  46/   81) اهلدى والنور /  

 دع٠ٛ غاب َطًِ الَسأ٠ ْضسا١ْٝ

ؿمييٞم ٜم٤م ومٞمييف واطمييدة ٟمّميييراٟمٞم٦م واطمييد ؿميي٤مب سمٞمييرٙمٚمؿ ُمٕمٝميي٤م يٕمٜمييل ذم ؾمييٌٞمؾ اًمييدقمقة -

ومرٙمٚمؿ ُمٕمٝم٤م ذم سمٕمض إُمقر ًمٙمـ يٕمٜمل نذا اًمٙم م سمٞم دث ذم اًمٕمٛمؾ ومٝمق طم٤مسم٥م 

يٙمر٥م ن٤م ورىمي٦م  و سمٞمٝميدا٤م رشييط ؿميٖمٚمف زي يميذا يٕمٜميل نيؾ نيؾ ضمي٤مرز يٕمٓمٞمٝمي٤م ورىمي٦م 

ررٟمٞمي٦م وسمٕميض إىميقا  وسمٕميض إطم٤مديي٨م ذم ؾميٌٞمؾ  هني٤م شم٘مراني٤م ُمٙمرقب ومٞمٝم٤م اي٤مت ىم

 و٤من٤م سمٞمٜمٝم٤م وسملم ٟمٗمًٝم٤م  و سمرًٛمع رشيط نٞم٤م طم٤مسمف شمًٛمٕمف 

 نذا ضم٤مرز . ُمداظمٚم٦م:

 ضم٤مرز. ُمداظمٚم٦م:

 ًمٙمـ  ٟم٤م  ؾم٠م  قمـ اًمِم٤مب. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ.  ُمداظمٚم٦م:

 ىمد  يش قمٛمر . اًمِمٞم :

 طمقازم  ٦ًم وقمنميـ ؾمٜم٦م.  ُمداظمٚم٦م:

 ُمرزوج.  اًمِمٞم :

 ٓ ًمٞمس ُمرزوج.  ٦م:ُمداظمٚم

  ٟم٤م سم ٤م  قمٚمٞمف.  اًمِمٞم :

 ا  بزيؽ ظمػم ي٤م ؿمٞم .  ُمداظمٚم٦م:

 ا  سمٞم ٗمٔمؽ. اًمِمٞم :
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 يٕمٜمل يٛمٙمـ يٙمر٥م ن٤م اًمقرىم٦م وسمٞمدن٤م ن٤م.  ُمداظمٚم٦م:

 ٓ ٕ  اًمقرىم٦م سمرجٞم٥م همػمن٤م.  اًمِمٞم :

ـمٞميي٥م ؿمييٞم ٜم٤م ًمييق نييق طمٚمييػ  ٟمييف ُمييش طمٞمييدا٤م همييػم اًمقرىميي٦م ديييف اًمِميي٤مب  ُمداظمٚميي٦م:

 ًمرزام ا  ي ٌرف  يم ر يٕمٜمل. اوٛمد ا  ُمٚمرزم ا

 رُملم ًمٙمـ ًمٞمس ُمٕمّمقُم٤ًم.  اًمِمٞم :

 .ًمٞمس ُمٕمّمقُم٤ًم  ي ٟمٕمؿ ًمٙمـ نق ..  ٟمف يٕمٓمٞمٝم٤م نذ  اًمقرىم٦م وٓ يٕمٓمٞمٝم٤م همػمن٤م ُمداظمٚم٦م:

ٓ ن٤مًمقرىم٦م اًمقطمدة ُم٤م سمرٙمٗمل ويمٚمٛم٦م واطمدة ٟمّمٞم ٦م ُم٤م سمرٙمٗمل ٓ سمد ُميـ  اًمِمٞم :

ٟمٔمييرة وم٤مسمرًيي٤مُمف ومًيي م اعمر٤مسمٕميي٦م وًمييذًمؽ  ظمِمييك ا  يٙمييق  يمييام ىميي٤م  ؿميي٤مقمر سم ديمييؿ : 

 ومٙم م ومٛمققمد ومٚم٘م٤مء. 

  ي ٟمٕمؿ.  ُمداظمٚم٦م:

  يق .  اًمِمٞم :

ـمٞم٥م ؿمٞم ٜم٤م ومٞمف ُمٚم قفم٦م صٖمػمة نذا اًمِم٤مب ُمٚمريزم ُميع سمٕميض إظميقة  ُمداظمٚم٦م:

 وسمٞمرٙمٚمؿ ُمٕمٝم٤م وطمرك اًمقرىم٦م ُم٤م سمٞم٠مظمذن٤م سمٜمٗمًف سمٞم ٓمٝم٤م ُمع الامقم٦م.

 وًمق يم٤م .  اًمِمٞم :

 وًمق يم٤م .  ُمداظمٚم٦م:

 وًمق يم٤م .  اًمِمٞم :

 ا  بزيؽ اخلػم ؿمٞم ٜم٤م.  ُمداظمٚم٦م:

 ا   ٗمٔمؽ.  اًمِمٞم :

 ( 00:  04: 10/   564) اهلدى والنور /  
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َّاح  دع٠ٛ ايط

 ٟم٤م ذم زم سمٕمض إظمقة،  ظمقي سمٞمدرس ذم نٜمج٤مري٤م ذم اعمجر، ومٌ٘مق   اعمٚم٘مل:

يٕمٜميييل ذم نٜمييي٤مح  ىمٌييي٤م  قميييغم اإلؾمييي م، نٜمييي٤مح ونٜمييي٤م يٕمٜميييل، نيييؾ بيييقز ًميييألخ اعمًيييٚمؿ 

ُميـ اًمٜمي٤مس إوروسميلم اًميذيـ يي٠مشمق  قميـ ـمرييؼ اًمًيٞم٤مطم٦م نٜمي٤م طمٞمٜمام يدقمق سمٕمْم٤ًم  يش 

 نؾ بقز ُم  ً طمٞمٜمام  دصمٝمؿ سمٞمٙمقٟمقا رضم٤م  وٟم٤ًمء نؾ بقز ًمف نذا؟

  ذا يم٤م  ُمرزوضم٤ًم وحمّمٜم٤ًم ظمٚم٘مٞم٤ًم و ٓ وم . اًمِمٞم :

 و ٓ وم ، ـمٞم٥م،  ذا  ظمقٟم٤م  قمزب. اعمٚم٘مل:

 ظم ص نذا القاب. اًمِمٞم :

 يدرس ذم  وروسم٤م و قمزب. ذم  وروسم٤م ًمٜمٗمؽمض نق ـم٤مًم٥م اعمٚم٘مل:

ـَ رَُمٜمُيييقا ﴿ُمييي٤م بيييقز، نيييق سميييد   ٗميييظ طم٤مًميييف ىمٌيييؾ يميييؾ يشء:  اًمِميييٞم : ِذي ييي ييي٤م اًم  َ ٤م َ اُّ َيييي

ـْ َوؾ   َِذا اْنرََدْيُرؿْ  يُمْؿ َُم ُٙمْؿ ٓ َيُيُّ ًَ  شمٗمْمؾ. [569]الملئ ة  ﴾قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َ ٟمُٗم

 ضمزاح ا  ظمػمًا. اعمٚم٘مل:

 و ي٤مح. اًمِمٞم :

 ( 00:  35:  00/ 678) اهلدى والنور/



 وسائل الدعوة --------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباىي يف امليهج

308 

 

 

 

 

 ٚضا٥ٌ ايدع٠ٛ



 وسائل الدعوة --------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباىي يف امليهج

303 

 

 ٚضا٥ٌ ايدع٠ٛ ٌٖ ٖٞ تٛقٝف١ٝ؟

سمًييؿ  ا  اًمييرمحـ اًمييرطمٞمؿ،  ىمييق : نٜميي٤م ُمًيي٠مًم٦م ىمييد اظمرٚمييػ ومٞمٝميي٤م اًمييدقم٤مة  اعمٚم٘مييل:

ومْمييٞمٚم٦م اًمِمييٞم  ٟمٔمرييي٤ًم وشمٓمٌٞم٘مٞميي٤ًم ونييل نييؾ وؾميي٤مرؾ اًمييدقمقة اإلصيي طمٞم٦م .. ٓ وؾميي٤مرؾ 

 م  هني٤م همييػم  اًمٜمنمي نييؾ نيل شمقىمٞمٗمٞميي٦م قميغم ُميي٤م صمٌي٧م قمييـ اًمٜمٌيل صييٚمقات وؾمي ُمف قمٚمٞمييف،

 شمقىمٞمٗمٞم٦م؟

 ٟم٤م  دري ُمـ نذ  إؾمئٚم٦م ذم اًمٕمٍم اوي٤مرض    اليقاب ىميد يٙميق  ومٞميف  اًمِمٞم :

سمٞمييي٤م  ًمٚم يييؼ وًمٙميييـ ىميييد يًيييرٖمؾ، وًميييذًمؽ ومييي  سميييد زم ُميييـ اًمرٗمّميييٞمؾ ومييي٠مىمق : اًمقؾمييي٤مرؾ 

ير يييذن٤م ومييي  يٜمٌٖميييل اًمٕميييدو   ¢شمٜم٘مًيييؿ  مم ىمًيييٛملم: ُمٜمٝمييي٤م وؾمييي٤مرؾ يمييي٤م  رؾميييق  ا  

٤مُمي٤ًم، وُمٜمٝمي٤م وؾمي٤مرؾ مل شمٙميـ ُمٕمٝميقدة ُمٕمروومي٦م ذم قمٜمٝم٤م، وب٥م اًمرزاُمٝم٤م يم٤مًمٖم٤ميي٤مت ا

زُمٜمف قمٚمٞمف اًمّمي ة واًمًي م، نيذ  ٓ بيقز ىمٌقني٤م ُمٓمٚم٘مي٤ًم وٓ بيقز رومْميٝم٤م ُمٓمٚم٘مي٤ًم، 

 و ٟمام ٓ سمد ومٞمٝم٤م ُمـ اًمرٗمّمٞمؾ:

 ذا يم٤مٟم٧م نٜمي٤مح وؾميٞمٚم٦م طميدصم٧م سميلم اعمًيٚمٛملم، ويمي٤م  طميدوصمٝم٤م وميٞمٝمؿ وشمٌٜميٞمٝمؿ ني٤م 

ٕمييض  طمٙميي٤مم ديييٜمٝمؿ،  يْميي٤ًم نييذ  اًمًيي٥ٌم ذم ذًمييؽ  ٟمييام نييق اٟمٍمييا  اعمًييٚمٛملم قمييـ سم

اًمقؾمييٞمٚم٦م وًمييق يم٤مٟميي٧م  ٘مييؼ هم٤مييي٦م وميي  بييقز إظمييذ هبيي٤م،  ُميي٤م    يم٤مٟميي٧م اًمقؾمييٞمٚم٦م نييذ  

طمييدصم٧م وًمٞمًييقا نييؿ ؾميي٥ٌم طمييدوصمٝم٤م،  ي: ًمييٞمس ؾميي٥ٌم طمييدوصمٝم٤م شم٘مّمييػمنؿ ذم سمٕمييض 

 إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م وم٢مذا يم٤مٟم٧م نذ  اًمقؾمٞمٚم٦م  ٘مؼ  هم٤مي٦م رشقمٞم٦م ومٞمجقز إظمذ هب٤م.

وري ضمييدًا    ٟميييب قمييغم يمييٍؾ ُمييـ نييذ  إُم ٚميي٦م ًمٕمٚمييف ُمييـ اعمٗمٞمييد، سمييؾ ُمييـ اًمييي

ُم  ً، ُمي٤م يرٕمٚميؼ سم٤معم ي٤م  إظميػم  و سم٤مًمّميقرة إظميػمة  و سمي٤مًمٜمقع إظميػم ُميـ اًمقؾمي٤مرؾ 

نييذ  اًمقؾميي٤مرؾ اًمرييل أ  سمييلم  يييديٜم٤م سمٕمْمييٝم٤م، ًمييٞمس ًمييف قم ىميي٦م سمر٘مّمييػم اعمًييٚمٛملم ذم 

ب ًمٚمٌٕمٞميد اًم٘مٞم٤مم سمٌٕمض  طمٙم٤مم ديٜمٝمؿ، ومٝمذ  اًمقؾم٤مرؾ ُمٜمٝم٤م اًمًٞم٤مرة واًمٓمٞمي٤مرة واعم٘مير
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سم٤مًمّمقت  مم رظمر ، نذ  اًمقؾم٤مرؾ ٓ  ىميق  وم٘ميط نيل ضمي٤مرز إظميذ هبي٤م، سميؾ ىميد  ىميق  

نل ُمـ اًمقاضم٥م شمٌٜمٞمٝمي٤م وًميق  طمٞم٤مٟمي٤ًم، ًمٙميـ نيذ  اًمقؾميٞمٚم٦م اًمريل  ٟمي٤م  رضهبي٤م ُمي  ً ًمٚمٜميقع 

إظميييػم ُميييـ اًمقؾمييي٤مرؾ اًمريييل ًميييٞمس اعمًيييٚمٛمق  نيييؿ اعمًييي١موًملم قميييـ  طميييداصمٝم٤م سمًييي٥ٌم 

ٙمييـ أ     ٟمر ييذ  ُميي  ً ًمٜمييقٍع ؾمييٌؼ ذيميير  شم٘مّمييػمنؿ ذم اًم٘مٞميي٤مم سمييٌٕمض واضمٌيي٤موؿ يٛم

رٟمٗميي٤ًم ويي٤م ٓ ينمييع إظمييذ سمييف، ونييذا ُمييـ همراريي٥م اعمًيي٤مرؾ واًمٗم٘مييف اًمييذي يٜمٌٖمييل قمييغم 

 ظمقاٟمٜميي٤م ـميي ب اًمٕمٚمييؿ    يٙمقٟمييقا قمييغم ي٘مٔميي٦م ُمٜمٝميي٤م، ًمٙمييل ٓ خيييرٚمط او٤مسمييؾ سم٤مًمٜم٤مسمييؾ، 

وٓ اويييؼ سم٤مًم٤ٌمـميييؾ، ُمٙميييؼم اًمّميييقت ًميييألذا  نيييق يمٝميييذ  اًمقؾميييٞمٚم٦م ا٤مُمييي٤ًم؛ عمييي٤مذا؟ ٕٟميييف 

 ٘ميييييؼ هم٤مييييييي٦م ُمنمييييييوقم٦م، نييييييذ  اًمٖم٤مييييييي٦م اعمنمييييييوقم٦م  ظمييييييذت ُمييييييـ سمٕمييييييض إطم٤مدييييييي٨م ٟم

اًمّم ٞم ٦م اعمرٕمٚم٘م٦م سم٤مٕذا ، طمٞمي٨م ٟم يـ أ  ٟميرسمط نيذ  اًمقؾميٞمٚم٦م او٤مدصمي٦م سمي٤مٕذا ، 

عم٤م ن٤مضمر ُمـ ُمٙمي٦م ًمٚمٛمديٜمي٦م مل  ¢ًمٕمٚمٙمؿ و ٟمرؿ ـم ب قمٚمؿ ُمٕمل شمذيمرو     اًمٜمٌل 

وؾميييٞمٚم٦م إلقم ُمٝميييؿ يٙميييـ ىميييد رشع إذا  سمٕميييد، ومٕم٘ميييد جمٚمًييي٤ًم اؾمرِمييي٤مري٤ًم ًمٞمر يييذ نيييؿ 

سمدظمق  وىم٧م اًمّم ة، ومرآُمروا سمٞمٜمٝمؿ و دصمقا، ومٛمـ ىم٤مرؾ ي٘مق : ٟميب سم٤مًمٜمي٤مىمقس 

، وُمييييـ ىم٤مرييييؾ ي٘مييييق : ٟميييييب «ٓ، نييييذا ؿمييييٕم٤مر اًمٜمّميييي٤مره»ذم وىميييي٧م اًمّميييي ة، ىميييي٤م : 

ٓ، »، وُمـ ىم٤مرؾ ي٘مق : ٟمقىمد ٟم٤مرًا قمٔمٞمٛم٦م، ىم٤م : «ٓ، نذا ؿمٕم٤مر اًمٞمٝمقد»سم٤مًمٌقن، ىم٤م : 

ٚمس قمغم ٓ يشء، قمٌيد ا  سميـ زييد إٟمّمي٤مري ، واٟمٗمض اعمج«نذا ؿمٕم٤مر اعمجقس

يره ذم اعمٜم٤مم  ٟميف يٛمٌمي ذم اعمديٜمي٦م و ذا سمرضميؾ ي٘ميػ قميغم ضميذم ضميدر ضميذم ضميدر 

 ي ضمدار ُمٜمٝميدم، وسم٘ميل ُمٜميف سم٘مٞمي٦م ىمريي٥م ُميـ إؾمي٤مس، ومقىميػ قمٚمٞميف ووويع  صيٌٕمٞمف 

ذم  ذٟمٞمف ويمؼم  مم رظمر إذا ، صميؿ ٟميز  ُميـ نيذا اليذم  مم إرض و ىمي٤مم اًمّمي ة، 

 هني٤م »وم٘ميص قمٚمٞميف رؤيي٤م  وم٘مي٤م  قمٚمٞميف اًمّمي ة واًمًي م:  ¢  ضمي٤مء  مم اًمٜمٌيل عم٤م  صيٌ

يمي٤م  اويؼ       «وم٠مًم٘مف قمغم سم   وم٢مٟمف  ٟمده صقشم٤ًم ُمٜميؽ»، واًمِم٤مند أ : «رؤي٤م طمؼ

 ي١مذ  نق اًمرارل، ًمٙمـ ىم٤م  ًمف:  ًم٘مف، يٕمٜمل قمٚمٛمف سم ًٓ؛ ٕٟمف  ٟمده صقشم٤ًم ُمٜمؽ.

اعمييييييي١مذ  صيييييييٞمر٤ًم ضمٝميييييييقري  ذًا ُميييييييـ اعم٘م٤مصيييييييد اعمنميييييييوقم٦م ذم إذا     يٙميييييييق  

اًمّمييييقت، طمرييييك يّمييييؾ صييييقشمف  مم  سمٕمييييد ُمٙميييي٤م ، ُمييييـ  ضمييييؾ ذًمييييؽ ضميييي٤مء ذم طمييييدي٨م 

اًمٌ ييييي٤مري، ونيييييذا ذم اًمًيييييٜمـ، اويييييدي٨م إو  ذم اًمًيييييٜمـ، ضمييييي٤مء ذم اويييييدي٨م ذم 



 وسائل الدعوة --------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباىي يف امليهج

377 

ُمـ طميدي٨م  ن ؾميٕمٞمد اخليدري ُمٕمٜميك اويدي٨م؛ ٕين ٓ  ذيمير   «ص ٞم  اًمٌ ٤مري»

ُميـ طمجير  و ُميدر، ومٙمٚميام يمي٤م   أ   ٟمف ُم٤م ُمـ ُم١مذ  ي١مذ   ٓ ويِمٝمد ًمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 ُمد صقشم٤ًم يمٚميام يمي٤م   يم ير  ضميرًا، أ  ُمٙميؼم اًمّميقت  ٘ميؼ نيذ  اًمٖم٤ميي٦م اعمنميوقم٦م، 

 وم٢مذًا نذ  وؾمٞمٚم٦م ُمنموقم٦م.

ًمٙمييـ ٟمٜمٔميير أ  ونٜميي٤م اًمٜمٙمريي٦م اًمرييل  رشت  ًمٞمٝميي٤م رٟمٗميي٤ًم، نييذ  اًمقؾمييٞمٚم٦م ذم اإلىم٤مُميي٦م ٓ 

  واإلىم٤مُمي٦م سمٛمٙميؼم شمنمع، ظم   ُم٤م قمٚمٞمف اًمٞمقم اعم٤ًمضمد، ٓ يٗمرىمق  ذم  ذاقمي٦م إذا

اًمّمقت، ٓ يٗمرىميق ؛ ذًميؽ ٕهنيؿ مل يرٗم٘مٝميقا ذم طميدي٨م اًمرؤيي٤م، طمٞميٜمام  ذ  اعمٚميؽ 

اًمييذي رر  ذم اعمٜميي٤مم وىمييػ قمييغم ُمرشمٗمييع، وعميي٤م  ىميي٤مم ٟمييز    مم إرض، و قمييغم ذًمييؽ 

ضمييره قمٛمييؾ اعمًييٚمٛملم ىم٤مـمٌيي٦ًم  مم ُميي٤م ىمٌييؾ وضمييقد ُمٙمييؼمات اًمّمييقت، يميي٤مٟمقا ذم  و  

 يييي٤مت اًمًيييي ٤مب، يميييي٤مٟمقا يّمييييٕمدو  قمييييغم فمٝميييير اإلؾميييي م ٓ شمقضمييييد نييييذ  اعمٜميييي٤مرر ٟم٤مـم

ٓ، يميييي٤مٟمقا  الييييقاب:اعمًييييجد وي١مذٟمييييق ، نييييؾ يميييي٤مٟمقا يٗمٕمٚمييييق  يمييييذًمؽ ذم اإلىم٤مُميييي٦م؟ 

ي٘مٞمٛميييق  ذم اعمًيييجد مل؟ ٕ  اعم٘مّميييقد سمييي٤مٕذا   قمييي م اخلييي٤مرضملم قميييـ اعمًيييجد، 

واعم٘مّمييييقد سم٤مإلىم٤مُميييي٦م  قميييي م اويييي٤مرضيـ ذم اعمًييييجد، )وميييي٤مٔ   ذا اؾمييييرٕمٛمٚمٜم٤م ُمٙمييييؼم 

 ٟمًرٕمٛمٚمف ذم إذا  ظم٤مًمٗمٜم٤م اًمًٜم٦م(. اًمّمقت ذم اإلىم٤مُم٦م يمام

 ذًا نذ  وؾمٞمٚم٦م ذات ؿم٘ملم ُمـ زاوي٦م ضم٤مرز اخت٤مذن٤م، وُمـ زاويي٦م  ظميره ٓ بيقز 

 اخت٤مذن٤م.

يمٞمييػ يٛمٙمٜمٜميي٤م    ٟمٛمٞمييز ُم ييؾ نييذا اًمرٛمٞمٞمييز اًمييدىمٞمؼ وؾمييٞمٚم٦م طم٤مدصميي٦م يٛمٙمييـ اؾمييرٕمامن٤م 

ومييٞمام نييق ُمنمييوع، وٓ يٛمٙمييـ اؾمييرٕمامن٤م ومييٞمام ًمييٞمس سمٛمنمييوع،  ٓ ونييق اًمٗم٘مييف اًمييذي 

ُميـ ييرد ا  سميف »اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م عمـ ؿم٤مء ُمـ اًمٜمي٤مس ذم اًميٜمص اًمٕمي٤مم ىمي٤م : دقم٤م 

اًمٚمٝميؿ »، ذم اًمٜمص اخل٤مص اعمرٕمٚمؼ سمٕمٌد ا  سمـ قمٌي٤مس ىمي٤م : «ظمػمًا يٗم٘مٝمف ذم اًمديـ

، ومٙميي٤م  يمييذًمؽ، يميي٤م  شمرايي٤م  اًم٘مييرر  ويميي٤م  وم٘مٞمٝميي٤ًم «وم٘مٝمييف ذم اًمييديـ، وقمٚمٛمييف اًمر٠مويييؾ

ًييلم ُمييـ ـميي ب اًمٕمٚمييؿ ُمييـ  ظمقاٟمٜميي٤م ُمييـ وم٘مٝميي٤مء اإلؾميي م، ًمييذًمؽ ٟم ييـ ٟمٜمّميي  اعمر ٛم

اًمذيـ ٟمٕمرومٝمؿ و ظمقاٟمٜم٤م أظمريـ اًمذيـ ٟمي١مُمـ هبيؿ ذم اًمٖمٞمي٥م ٟمٜمّمي ٝمؿ )   ييقومروا 
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ضمٝميييقدنؿ و   يٖمرٜمٛميييقا ؿمييي٤ٌمهبؿ ذم اًمرقؾميييع ذم اًمٕمٚميييؿ، طمريييك ٓ ي٘مٕميييقا ذم ُمٓمٌييي٤مت 

خيييي٤مًمٗمق  ومٞمٝمييي٤م اإلؾمييي م سم جييي٦م    اًمقؾمييي٤مرؾ خترٚميييػ سمييي٤مظمر   اًمزُمييي٤م  واعمٙمييي٤م ( 

رؾ خترٚمييػ سميي٤مظمر   اًمزُميي٤م  واعمٙميي٤م ، وًمٙمييـ ٓ  ًييـ ٟم ييـ ٟم٘مييق : ٟمٕمييؿ، اًمقؾميي٤م

 شمٓمٌٞم٘مٝم٤م وومؼ اًمنمع  ٓ ُمـ يم٤م  وم٘مٞمٝم٤ًم ذم اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م.

 ىمق  ُمٕمؽموم٤ًم وُمرٌٕم٤ًم ًم٘ميق   نيؾ اًمٕمٚميؿ ُميـ سمريمي٦م اًمٕمٚميؿ قميزو يميؾ ىميق  ًم٘م٤مرٚميف، نيذا 

اًمرٗمّمٞمؾ اًمدىمٞمؼ اًمذي ؾمٛمٕمرٛمق  ُمٜمل رٟمٗم٤ًم ٓ يٕميقد اًمٗمْميؾ  مم وم٘مٝميل  ٟمي٤م )  ٟمي٤م ُمي٤م  ٟمي٤م 

٘مييييط ُم٘مرييييٍد سمٛمييييـ ؾمييييٌ٘مٜمل، ونييييق اًمييييذي وميييير  زم نييييذا اًمٗمٝمييييؿ اًمييييدىمٞمؼ ومييييٞمام يرٕمٚمييييؼ  ٓ وم

 سم٤مًمقؾم٤مرؾ  ٓ ونق ؿمٞم  اإلؾم م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف ا (.

 ؾمرٓمٞمع     ىمق  أ  اٟمٓم ىم٤ًم و٤م ؾم٠مذيمر  قمـ ؿمٞم  اإلؾم م    ُم٠ًمًم٦م اًمقؾم٤مرؾ 

شمرٕمٚمييؼ سمييام يٕميير  قمٜمييد قمٚمييامء إصييق  سم٤معمّميي٤مًم  اعمرؾمييٚم٦م، اعمّميي٤مًم  اعمرؾمييٚم٦م نييق 

إظمييذ سميي٠مُمر طمييدث مل يٙمييـ ُمييـ ىمٌييؾ، ومٝمييؾ بييقز إظمييذ سمييف؟ ؾمييقاء ىمٚميي٧م وؾمييٞمٚم٦م  و 

ُمّمييييٚم ٦م ُمرؾمييييٚم٦م، اًمٜمرٞمجيييي٦م واطمييييدة ذم او٘مٞم٘ميييي٦م، ًمٙمييييـ اًمرٕمٌييييػم اًمٕمٚمٛمييييل اًم٘مييييديؿ نييييق 

اعمّمييي٤مًم  اعمرؾميييٚم٦م، اًمٕمٚميييامء اظمرٚمٗميييقا ذم ضميييقاز إظميييذ سم٤معمّمييي٤مًم  اعمرؾميييٚم٦م، ومٛميييـ 

ذم نيذا اعمجي٤م  نيق  ىم٤مرؾ سم٤ملقاز، وُمـ ىم٤مريؾ سمٕميدم اليقاز، وُميـ  وؾميع ُميـ شمٙمٚميؿ

اإلُميي٤مم سم ييؼ  سمييق  ؾميي ٤من اًمِميي٤مـمٌل ذم يمر٤مسمييف اًمٕمٔمييٞمؿ: آقمرّميي٤مم، صمييؿ ضميي٤مء ُمييـ سمٕمييد  

ؿمييٞم  اإلؾميي م اسمييـ شمٞمٛمٞميي٦م رمحييف ا ، ومييرٙمٚمؿ سمٙميي م طمييق  اعمّميي٤مًم  اعمرؾمييٚم٦م قمٔمييٞمؿ 

ضمييدًا، ويييد  قمييغم ُميي٤م نييق ُمِمييٝمقد ًمييف سم٠مٟمييف نييق اًمٕميي٤مر  سميي٤م  طم٘ميي٤ًم، و ٟميي٤م  ؾمييرٕمٛمؾ نييذ  

 هميييػم ُمقويييٕمٝم٤م،  ٟميييرؿ شمٕمٚمٛميييق   هنيييؿ ي٘مقًميييق : اًمِميييٞم  اًمٙمٚمٛمييي٦م ٕ  همػمٟمييي٤م يْميييٕمٝم٤م ذم

حمييل اًمييديـ سمييـ قمييرن اًمٕميي٤مر  سميي٤م ، اًمِمييٞم  وميي   يمييذا الييٞم ين ُميي  ً،  و الييٞمكم، 

الييٞم ين ظمييػم ُمٜمييف سمٙم ييػم: اًمٕميي٤مر  سميي٤م ، اًمٕميي٤مر  سميي٤م  طم٘ميي٤ًم نييق اًمٕميي٤مر  سمٙمريي٤مب ا  

، ٓ  ىمييق : ٓ وسم ييدي٨م رؾمييق  ا  واعمرٗم٘مييف ومييٞمٝمام، وؿمييٞم  اإلؾميي م اسمييـ شمٞمٛمٞميي٦م ٟميي٤مدر

 ُم ؾ ًمف، ًمٙمـ ٟم٤مدر ُم ٤مًمف.

اعمّمٚم ٦م اعمرؾمٚم٦م شمٚمر٘ميل ُميـ ضم٤مٟمي٥م ُميع اًمٌدقمي٦م، ويميام شمٕمٚمٛميق  اًمٌدقمي٦م اظمرٚميػ 
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 يْميي٤ًم اًمٗم٘مٝميي٤مء ظم٤مصيي٦م اعمريي٠مظمريـ ُمييٜمٝمؿ يمييام اظمرٚمٗمييقا ذم اعمّميي٤مًم  اعمرؾمييٚم٦م، ومٛمييٜمٝمؿ 

، «يمؾ سمدقمي٦م وي ًم٦م، ويميؾ وي ًم٦م ذم اًمٜمي٤مر»ُمـ ىم٤م  يمام ىم٤م  قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م: 

ـ ىم٤م : ٓ، نٜم٤مح سمدقم٦م طمًيٜم٦م، ونٜمي٤مح سمدقمي٦م ؾميٞمئ٦م، اظمرٚمٗميقا، وٓ ٟمِميؽ سمي٠م  وُمٜمٝمؿ ُم

ًمييف جم٤مًمييف وًمييف حم٤مرضاشمييف و رشـمرييف، ًمٙمييـ  ردت  ااًم٘مييق  إو  نييق اًمّمييقاب، ونييذ

    ىميييق  سمييي٠م  اسميييـ شمٞمٛمٞمييي٦م اًميييذي ذنييي٥م نيييذا اعميييذن٥م اًمّمييي ٞم  ذم    يميييؾ سمدقمييي٦م ذم 

عمرؾمييٚم٦م وسمييلم اإلؾميي م ويي ًم٦م، ذم اًمقىميي٧م ٟمٗمًييف شمٕمييرض هبييذ  اعمٜم٤مؾميي٦ٌم ًمٚمٛمّميي٤مًم  ا

 اًم٘مق  ومٞمٝم٤م قمغم اًمٜم ق اًمر٤مزم، وُمـ نٜم٤م ٟمٗمذت  ٟم٤م  مم ضمقان اًم٤ًمسمؼ.

ىميي٤م : اعمّمييٚم ٦م اعمرؾمييٚم٦م نيي٤م صم صميي٦م  طمييقا ،  ُميي٤م    يٙمييق  اعم٘مريضيي ًمألظمييذ هبيي٤م 

يمييي٤م  ىميييي٤مراًم ذم قمٝميييد اًمرؾمييييق  قمٚمٞميييف اًمًيييي م  و ٓ، ومييي٢م  يميييي٤م  إُمييير إو  ٓ بييييقز 

ذ هبيذ  اعمّميٚم ٦م اعمرؾميٚم٦م يمي٤م  ىمي٤مراًم إظمذ هبذ  اعمّمٚم ٦م اعمدقم٤مة،  ذا يمي٤م  إظمي

ذم قمٝمييد اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م ونييق مل ي٠مظمييذ هبيي٤م، وميي  بييقز ًمٜميي٤م إظمييذ هبيي٤م ونييذا 

واوييي  ضميييدًا؛ ٕٟميييف يٕمٜميييل ذم الٛمٚمييي٦م سمقويييقح شمييي٤مم اؾميييردراح قميييغم رؾميييق  ا  قمٚمٞميييف 

اًمّمييي ة واًمًييي م، ًمٙميييـ يرْمييي  ذًميييؽ سمٛم ييي٤م ، إذا  يميييام شمٕمٚمٛميييق  وؾميييٞمٚم٦م ًمإلقمييي م 

ؾ ينميييييع إذا  ًمٖميييييػم اًمّميييييٚمقات اخلٛميييييس؟ ـمٌٕمييييي٤ًم  مم أ  سميييييدظمق  اًمقىمييييي٧م؛ ومٝمييييي

واوٛمييد   اعمًييٚمٛمق  جمٛمٕمييق  ظمٚمٗميي٤ًم شمٌٕميي٤ًم ًمًييٚمػ ٓ ينمييع إذا   ٓ ًمٚمّمييٚمقات 

اخلٛمس، ـمٞم٥م، ًمق    حمدصم٤ًم  طمدث  ذاٟمي٤ًم ًمّمي ة اًمٙمًيق   و اخلًيق ، يمًيٗم٧م 

اًمِمييٛمس ذم وويي  اًمٜمٝميي٤مر واًمٜميي٤مس ذم  قمامنييؿ ٓنييق ، وميير ه واؾمر ًييـ  طمييدنؿ 

ع يّمٕمد اعمٜم٤مرة وي١مذ ،  ييش نيذا يرضميق، يي٤م  ظميل نيذا شميذيمػم سميدظمق  وىمي٧م    يٓمٚم

ص ة، اًمٜم٤مس هم٤مومٚمق ، نؾ يًٛمع ُمٜمف وشم٘مٌؾ ُمٜمف حمدصمرف؟ قمٚمياًم    حمدصمريف ُمي٤م نيل 

 ٓ  يييش؛ ذيمييٌر  ، وؿمييٝم٤مدة   وًمرؾمييق  ا ، ٓ ي٘مٌييؾ؛ عميي٤مذا؟ ٕ  صيي ة اًمٙمًييق  

وع اختييي٤مذ نيييذ  اًمقؾميييٞمٚم٦م وىميييع ذم قمٝميييد اًمرؾميييق  قمٚمٞميييف اًمًييي م، ومٚميييق يمييي٤م  ُميييـ اعمنمييي

ونيييذ  اعمّميييٚم ٦م إلقمييي م اًمٜمييي٤مس، يمييي٤م  رؾميييق  ا  يٗمٕميييؾ ذًميييؽ، وىمٞمًيييقا ُمييي٤م ؿميييئرؿ، 

يمّمييييي ة ُمييييي  ً آؾمرًييييي٘م٤مء يرييييييد  ُمييييي٤مم اعمًيييييٚمٛملم  و طمييييي٤ميمؿ اعمًيييييٚمٛملم    بٛميييييع 

ٓ،  القاب:اعمًٚمٛملم ًم ؾمرً٘م٤مء ص ة آؾمرً٘م٤مء ُمنموقم٦م، ومٝمؾ ينمع إذا ؟ 
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ع ىم٤مراًم ذم قمٝمد اًمرؾمق  قمٚمٞميف اًمًي م ومل يٗمٕمٚميف، عم٤مذا؟ يم٤م  اعم٘مريض نذا اًمرنمي

  اعمّمييٚم ٦م اًمرييل  ُمييـ نٜميي٤م ضميي٤مء اًمرٗمريييؼ اًمًيي٤مسمؼ، ىمٚمٜميي٤م  ، ذًا نييذ  اعمّمييٚم ٦م ٓ شم١مظمييذ

وضمييدت،  و اًمقؾمييٞمٚم٦م اًمرييل وضمييدت ًمر ٘مٞمييؼ ُمّمييٚم ٦م رشقمٞميي٦م ىمًييٛمٝم٤م اسمييـ شمٞمٛمٞميي٦م  مم 

ىمًٛملم، يم٤م  اعم٘مريضي ًمألظميذ هبي٤م ذم قمٝميد اًمرؾميق  ومٚميؿ ي٠مظميذ ومٝميل هميػم ُمنميوقم٦م، 

٘مًؿ اًم ٤مين: مل يٙمـ اعم٘مريض ًمألظمذ هب٤م ىم٤مراًم ىمي٤مراًم صميؿ وضميد يٜم٘مًيؿ نيذا اًم٘مًيؿ اًم

اًم يي٤مين  مم ىمًييٛملم: ونييذا ُميي٤م ؾمييٌؼ سمٞم٤مٟمييف رٟمٗميي٤ًم، ونييق يٜمٔميير نييذ  اعمّمييٚم ٦م اًمرييل يييراد 

إظمذ هب٤م نؾ ؾمٌٌٝم٤م شم٘مّمػم اعمًٚمٛملم سم٘مٞم٤مُمٝمؿ سمٌٕمض واضم٤ٌموؿ و طمٙمي٤مم دييٜمٝمؿ  م 

يمقا قميييغم  ٟمٗمًيييٝمؿ إظميييذ سمٛم يييؾ نيييذ  ٟمٕميييؿ ىمٍميييوا وم٤مؾميييردر اليييقاب:ٓ؟ ومييي٢م  يمييي٤م  

اعمّمييٚم ٦م ًمريي٠مُملم هم٤مييي٦م رشقمٞميي٦م، ي٘مييق  اسمييـ شمٞمٛمٞميي٦م: ٓ ي١مظمييذ؛ عميي٤مذا؟ ٕ   يْميي٤ًم ومٞمٝميي٤م 

اؾمردراح قمغم اًمِم٤مرع اوٙمٞمؿ؛ يم٠م  نذا اعمدقمل ًمألظميذ هبيذ  اعمّميٚم ٦م ي٘ميق   ٟميف 

اًمِمييي٤مرع ُمييي٤م رشع ًمٜمييي٤م ُمييي٤م  ٘ميييؼ ًمٜمييي٤م واًمقاىميييع  ٟميييف ىميييد رشع،  ُمييي٤م  ذا يمييي٤م  إظميييذ هبيييذ  

ٞمس اًم٥ًٌم شم٘مّمػم اعمًيٚمٛملم يميام رضسمٜمي٤م رٟمٗمي٤ًم ُمي  ً واوي ٤ًم، ومٝمٜمي٤م بيقز اعمّمٚم ٦م ًم

 إظمذ هبذ  اًمقؾم٤مرؾ.

ُم ٤مًمييف وميييٞمام ٓ بييقز ُمييي٤م  دري أ  اًمٕمٝمييد سمٕمٞميييد نيييق ُمييـ اسميييـ شمٞمٛمٞميي٦م  و ا ٞميييؾ ُميييـ 

قمٜمييدي ًمٙميي م اسمييـ شمٞمٛمٞميي٦م، ًمٙمٜمييف ُم يي٤م  واىمييع،  ٟمييرؿ شمٕمٚمٛمييق     اًمِميي٤مرع اوٙمييٞمؿ رشع 

داراًم قمي٤مُمرًا ًم٘مْمي٤مء ُمّمي٤مًم  اعمًيٚمٛملم، ومرٕمٚمٛميق  ؾمٌ ً ًمٌٞم٧م ُم٤م  اعمًٚمٛملم ًمٞمٙمق  

اًمزيمييقات اًمرييل سمٕمْمييٝم٤م دمٛمييع رهمييؿ  ٟمٗمييق  إهمٜمٞميي٤مء، يمزيميي٤مة اعمييقايش وزيميي٤مة اًميي امر 

وٟم ييق ذًمييؽ، واًمقصيي٤مي٤م وإوىميي٤م ، وٟم ييق ذًمييؽ، يمييؾ نييذا ويي٤م يٖمييذه سمييف سمٞميي٧م ُميي٤م  

اعمًيييٚمٛملم، اعمًيييٚمٛمق   و اوٙمييي٤مم اعمًيييٚمٛمق  ذم رظمييير اًمزُمييي٤م   قمرويييقا قميييـ ٟمٔمييي٤مم 

 اإلؾم م، وسمٓمٌٞمٕم٦م او٤م   ىمٗميرت ظميزارٜمٝمؿ، ومٝميؿ يرييدو   ُم ءني٤م سميامذا؟ اًمزيم٤مة ذم

سم٤مًمييييار٥م سمييي٤معمٙمقس، ُمييي٤مذا يرييييدو  هبيييذ  اًمييييار٥م واعمٙميييقس؟ ي٘مقًميييق : ٟمرييييد 

ٟم ييـ  طمٞميي٤مء إُميي٦م و ٟمٕم٤مؿمييٝم٤م وىمْميي٤مء ُمّميي٤موٝم٤م و مم رظميير ، ونييذا اًمٙميي م صيي ٞم   

  مم طمد يمٌػم، ًمٙمـ نٜم٤م ي٘م٤م :
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 أوردهووس دووعع ودووعع   وو ؿل

 

 

 

 ؽذَّلل  وس دوعع توورد َّلل  ول س ه 

نٜمييييي٤م ٟمٕميييييقد  مم  ن  ؾمييييي ٤من اًمِمييييي٤مـمٌل طمٞميييييٜمام ييييييرٙمٚمؿ قميييييـ اعمّمييييي٤مًم  اعمرؾميييييٚم٦م  

ومٞمييب ُمي  ً ي٘مييق : هميزي سمٕمييض سمي د اعمًيٚمٛملم ُمييـ اًمٕميدو، وميي٠مُمر اوي٤ميمؿ اعمًييٚمؿ 

وا ًمّمد  ورد قمدواٟمف، ًمٙمـ مل بد قمٜمد  ذم اخلزيٜم٦م ُمي٤م يٛمٙمٜميف ١ماعمًٚمٛملم سم٠م  يرٝمٞم

ومٗمييييرض اًميييييار٥م، ي٘مقًمييييق : نييييذ  اًميييييار٥م    يًييييٚم  اعمًييييٚمٛملم وييييد قمييييدونؿ، 

ضميي٤مرزة؛ ٕ  اعمًييٚمٛملم سمٖمرييقا هبييذا اًمٕمييدوا  وٓ يٛمٙمييـ صييد نييذا اًمٕمييدوا   ٓ سمٛم ييؾ 

نذ  اًمقؾمٞمٚم٦م، ًمٙمـ ي٘مق : ٓ بقز    شمٌ٘مك نذ  اًميار٥م وشمًرٛمر وشمّمٌ  رشيٕمي٦م 

وىم٤مٟمقٟم٤ًم وٟمٔم٤مُم٤ًم ٓ،  ذا اٟمرٝمك اعمًٚمٛمق  ُميـ قميدونؿ مل بيز نيذا اوي٤ميمؿ    ي٠مظميذ 

 ومٚم٤ًًم واطمدًا  ٓ ُمـ ـمريؼ اًمنمع. ُمٜمٝمؿ

ومييي٢مذاً َ نيييذا اًمٜمٔمييي٤مم اًم٘مييي٤مرؿ اًمٞميييقم سم٤مؾميييؿ  ٘مٞميييؼ ُمّميييٚم ٦م إُمييي٦م نيييذ  وؾميييٞمٚم٦م  ٘ميييؼ 

ُمّمييييٚم ٦م ومٕميييي ً، وًمٙمٜمٝميييي٤م وؾمييييٞمٚم٦م  ده  مم إظمييييذ هبيييي٤م شم٘مّمييييػم اعمًييييٚمٛملم ذم اًم٘مٞميييي٤مم 

سم٤مٕؾميييٚمقب اًمنميييقمل اعمٜمّمييييقص قمٚمٞميييف ذم اًمٙمرييي٤مب واًمًييييٜم٦م ونيييق ٟمٔمييي٤مم اًمزيميييي٤مة ذم 

س أ  يم ػم ُمـ اًمٜمٔمؿ اًم٘م٤مرٛم٦م اًمٞمقم وسم ٤مص٦م ُم٤م يرٕمٚمؼ سمام اإلؾم م، وقمغم ذًمؽ وم٘م

يًيييٛمك،  ييييش نييي٤مًمكم سم٤مًميييدوارر اًمنميييقمٞم٦م  ر اعم ييي٤ميمؿ اًمنميييقمٞم٦م؟ ُمييي٤م يرٕمٚميييؼ سم٤مًمٜمٙمييي٤مح 

 واًمٓم ن؟

 طمقا  اًمِم ّمٞم٦م.إ ُمداظمٚم٦م:

طمييييقا  اًمِم ّمييييٞم٦م، يم ييييػم ُمييييـ نييييذ  إطمييييقا  اختييييذت سم٘مّمييييد إنيييي٤م ،  اًمِمييييٞم :

ٝمييل ًمييق  دت  مم  صيي ح ٓ بييقز اإلصيي ح، ًمٙمٜمٝميي٤م ختيي٤مًمػ اًمٜمّمييقص اًمنمييقمٞم٦م وم

 إظمذ هب٤م.

 ٟم٤م  رضب ًمٙمؿ أ  ُم  ً دىمٞم٘م٤ًم وطم٤ًمؾم٤ًم، وىمد ي٘مق  سمٕمض او٤مرضيـ ىمد ي٘مق  

و رضميييقا    ٓ  طميييد ي٘ميييق :  ييييش نيييذا؟ نيييذ  دىمييي٦م ظمٞم٤مًمٞمييي٦م؟ ويّميييؾ إُمييير واًمرِميييديد 

واًمرْمييييٞمٞمؼ  مم نيييييذ  اعمرشمٌييييي٦م؟!  ىمييييق : ٟمٕميييييؿ، أ  نٜمييييي٤مح ا٤مقميييي٦م شمٕمييييير  سمجامقمييييي٦م 
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  ق  يمٚمٛمرٝمؿ ؿمق سمٞم٘مقًمقا؟اًمرٌٚمٞمغ، يٗمرر

 وم طمٜم٤م وٟمج٤مطمٜم٤م. ُمداظمٚم٦م:

  و  وم طمٜم٤م وٟمج٤مطمٜم٤م. ُمداظمٚم٦م:

شمٕمرومق  نذ  اًمٙمٚمٛمي٦م، نٜمي٤م وؾميٞمٚم٦م لٚمي٥م اًم٘مٚميقب  مم    دقميقوؿ ىم٤مرٛمي٦م  اًمِمٞم :

ووم طمٝميييؿ ىمييي٤مرؿ قميييغم  ييييش اًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م، ًمٙميييـ نيييؿ  سمٕميييد اًمٜمييي٤مس قميييـ اًمٙمرييي٤مب 

 ًمٓميػ ُمٜميف، اًمًيٜم٦م اومرري٤مح  واًمًٜم٦م، طمرك ذم نذ  اًمٙمٚمٛم٦م ونق اًمِم٤مند، ويرٚمق  ؿم٤مند

اًمٙمٚميييامت واعم ييي٤مرضات سم ٓمٌييي٦م او٤مضمييي٦م، وًمٕميييؾ اًمٙم يييػميـ ُميييٜمٙمؿ يٕمٚمٛميييق     زم 

رؾم٤مًم٦م ظم٤مص٦م ذم ظمٓم٦ٌم او٤مضم٦م قمٜمقاهن٤م نٙمذا: ظمٓمٌي٦م او٤مضمي٦م اًمريل يمي٤م  رؾميق  ا  

، وم٤مًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م يميي٤م  يٗمريير  ظمٓمٌييف طمرييك يييقم الٛمٕميي٦م ٝميي٤م  صيي ٤مسمفٛمُ ٚم  ٕمَ يُ  ¢

  ٟم ٛمد وٟمًيرٕمٞمٜمف وٟمًيرٖمٗمر   مم رظمير . ني١مٓء شمريميقا  ومْم ً قمـ همػمن٤م:    اوٛمد

نذ  اًمًٜم٦م و ىم٤مُمقا ُم٘م٤مُمٝم٤م:    ٟمج٤مطمٜم٤م ووم طمٜم٤م و...  مم رظمر ،  ُم٤م اعم٠ًمًم٦م اًمدىمٞم٘م٦م 

 ٓ ٓ؟اسمٞمًرٕمٛمٚمقا يمٚمٛم٦م  طم٤ٌمسمٜم٤م، ص  و

  طم٤ٌمب. ُمداظمٚم٦م:

ٓ، ورسمييام  الييقاب: طمٌيي٤مب، نييؾ نييق  ؾمييٚمقب اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م؟  اًمِمييٞم :

ؾمييٚمقب اًمٜميي٤مقمؿ سمٕمْمييٜم٤م ٟم ييـ اًمًييٚمٗمٞملم  شمٌيي٤مع اًمًييٚمػ اًمّميي٤مًم ، ٓ ٟمجييد شميي٠مصمر هبييذا إ

نذ  اًمٜمٕمقُم٦م ذم خم٤مـم٦ٌم اعمًٚمٛملم هبذا إؾمٚمقب اًمذي يًرٕمٛمٚمف ني١مٓء، نيؾ نيذا 

نذ  اًمرٗم٤مصٞمؾ  ـ اًمذي ي٘مق  ُمٕمٜم٤م ٓ نق اًمذي قمر ٓ، ُم القاب: ؾمٚمقب ضم٤مرز؟ 

 اًمٕم٤معملم. اًمرل ذيمرو٤م رٟمٗم٤ًم. وًمٕمؾ ذم نذا اًم٘مدر يمٗم٤مي٦م واوٛمد   رب
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 باب َٓ٘

ونييذا اًمًيي١ما  ذم طم٘مٞم٘مرييف ُمٝمييؿ ويٕمٜمييل يم يير اًمٙميي م طمقًمييف ذم اًمًييٜمقات  اعمٚم٘مييل:

إظمػمة، طمٞم٨م يم ر اًمٙم م سمّمقرة  قميؿ طميق  اًميدقمقة ُمي٤م يرٕمٚميؼ هبي٤م وُمي٤م يرّميؾ ومٞمٝمي٤م 

وطمقنييي٤م  مم رظمييير ، ونيييق ُمًييي٠مًم٦م: وؾمييي٤مرؾ اًميييدقمقة، ومييي٠مىمقا  اًمٜمييي٤مس أ  ذم ُمًييي٤مرؾ 

 ا ، خمرٚمٗم٦م شم٘مري٤ًٌم  مم صم صم٦م  صيق   و يمٚميامت، وؾم٤مرؾ اًمدقمقة وؾم٤مرؾ اًمدقمقة  مم

اًمٙمٚمٛمييي٦م إومم    وؾمييي٤مرؾ اًميييدقمقة شمقىمٞمٗمٞمييي٦م ذم  صيييٚمٝم٤م وومرقمٝمييي٤م، اًمٌميييء اًم ييي٤مين  و 

اًم٘مييق  اًم يي٤مين:    وؾميي٤مرؾ اًمييدقمقة اضمرٝم٤مدييي٦م اًمٌيي٤مب ومٞمٝميي٤م ُمٗمرييقح، واًم٘مييق  اًم ٤مًميي٨م    

اًمٕمٍمييي  وؾميي٤مرؾ اًميييدقمقة شمقىمٞمٗمٞميي٦م ذم  صيييٚمٝم٤م،  ُميي٤م اًمرٓمٌٞميييؼ قمٚمٞمٝميي٤م ومٞم رٚميييػ سميي٤مظمر  

وُمرٓمٚم٤ٌمشمف وُمي٤م ؿمي٤مسمف ذًميؽ، ومػمييد إخ ُميـ ومْميٞمٚمرٙمؿ ؿميٞم ٜم٤م اإلضم٤مسمي٦م طميق  اًمًي١ما  

 ُمع ذيمر يشء ُمـ اًمرٗمّمٞمؾ ومٞمام يرٕمٚمؼ طمقًمف، وضمزايمؿ ا  ظمػمًا.

وا  اًميييييذي يٌيييييدو زم وا   قمٚميييييؿ،    اعمًييييي٠مًم٦م نييييي٤م قم ىمييييي٦م وصمٞم٘مييييي٦م ضميييييدًا  اًمِميييييٞم :

٤مؾمي٤ٌمت، وٟمٌيلم اًمٗميرن سمٛمقويقع اعمّمي٤مًم  اعمرؾميٚم٦م اًمريل ٟميرٙمٚمؿ قمٜمٝمي٤م ذم سمٕميض اعمٜم

سمٞمٜمٝميي٤م وسمييلم ُميي٤م يًييٛمقٟمف سم٤مًمٌدقميي٦م اوًييٜم٦م، ومييٜم ـ ٟم٘مييق  سمدانيي٦م ورضورة رشقمٞميي٦م سم٘مييق  

، ومٝميذا ُميـ «يمؾ سمدقم٦م و ًم٦م ويميؾ وي ًم٦م ذم اًمٜمي٤مر»اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م: 

ضم٤مٟمييي٥م شمٕمٛميييٞمؿ  ـمييي ن ًمٗمٔمييي٦م اًمْمييي ًم٦م قميييغم يميييؾ حميييدث ذم اًميييديـ،  ُمييي٤م اعمّمييي٤مًم  

ؾ اعم دصمي٦م، وًمٕمٚميؽ شمييذيمر سم٠مٟمٜمي٤م طمٞميٜمام ٟمييرٙمٚمؿ ذم اعمرؾميٚم٦م ومٝميل اًمريل شمرٕمٚمييؼ سم٤مًمقؾمي٤مر

ُمقويييقع اعمّمييي٤مًم  اعمرؾميييٚم٦م  ٟمٜمييي٤م ٓ ٟم٘ميييق  سمٕميييدم رشقمٞمرٝمييي٤م يميييام نيييق ُميييذن٥م سمٕميييض 

اعمييذان٥م اإلؾميي ُمٞم٦م اعمرٌٕميي٦م، يمييام  ٟمٜميي٤م ٓ ٟم٘مييق  سم٤مٕظمييذ هبيي٤م ُمٓمٚم٘ميي٤ًم و ٟمييام ٓ سمييد ُمييـ 

 اًم٘مق  ومٞمٝم٤م سم٤مًمرٗمّمٞمؾ، ونذا اًمرٗمّمٞمؾ و٤م اؾمرٗمدٟم٤م  واويؼ ي٘مي٤م  ُميـ ؿميٞم  اإلؾمي م

اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف ا  طمٞميٜمام  يدث طميدي ٤ًم ُمٗمّمي ً ضميدًا طميق  نيذ  اًم٘م٤مقميدة اًمنميقمٞم٦م 

، وم٠ميميد  هني٤م قم٤مُمي٦م و ٟميف ٓ ختّميٞمص «يمؾ سمدقم٦م و ًم٦م ويميؾ وي ًم٦م ذم اًمٜمي٤مر»ونل: 
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نيي٤م، صمييؿ قمييرج  مم اًمٌ يي٨م قمييـ اعمّميي٤مًم  اعمرؾمييٚم٦م ومييذيمر ونييذا ذم اقمر٘ميي٤مدي ضمييقاب 

راد شمٌٜمٞميف سم٤مؾميؿ  ٘مٞميؼ ُمّميٚم ٦م اًم١ًما  اعمذيمقر رٟمٗم٤ًم، ذيمر     ي طم٤مدث  دث وي

 ُمرؾمٚم٦م.

 ـمٞمٌؽ ا ، ن٤مي  يمرام ًمٚمِمٞم .

يٜمٔمر ي٘مق  ؿمٞم  اإلؾم م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحيف ا  ذم نيذا إُمير اوي٤مدث اًميذي ييراد 

سميييف  ٘مٞميييؼ ُمّميييٚم ٦م ُمرؾميييٚم٦م ومٞم٘ميييق :    يمييي٤م  اعم٘مريضييي ًمألظميييذ هبييي٤م ىمييي٤مراًم ذم قمٝميييد 

ُمير ومي  بيقز إظميذ اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م وُمع ذًمؽ ومٝمق مل ي٠مظمذ هبيذا إ

سمف،  ُم٤م  ذا يم٤م  اعم٘مريضي طميدث سمٕميد اًمرؾميق  قمٚمٞميف اًمًي م صميؿ ُميع ذًميؽ ومٞميف  ٘مٞميؼ 

ُمّمٚم ٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ىم٤م   يْم٤ًم: ٓ بقز  ـم ن اًم٘مق  سمجقاز إظمذ هبي٤م و ٟميام ٓ سميد 

ُمييـ اًمٜمٔميير ذم نييذا إُميير اويي٤مدث سمٕمييد اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م، اًمٜمٔميير ذم اًمييقازع  و 

نييؾ نييق ٟم٤مؿمييو سمًيي٥ٌم شم٘مّمييػم اعمًييٚمٛملم ذم إظمييذ سمييٌٕمض اًمييداومع قمييغم إظمييذ سمييف، 

إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمرل رشقم٧م سمي٤مًمٜمص  و ٓ؟ ومي٢م  يمي٤م  إُمير إو  مل بيز إظميذ 

سمف؛ ٕٟميف يي١مدي  مم شمٕمٓمٞميؾ  طمٙمي٤مم رشقمٞمي٦م سم٤مؾميؿ وؾميٞمٚم٦م  ٘ميؼ ُمّميٚم ٦م رشقمٞمي٦م،  ُمي٤م 

   يميييي٤م  إُميييير أظميييير ونييييق  ٟمييييف ًمييييٞمس اًمييييداومع ًمألظمييييذ هبييييذا إُميييير اويييي٤مدث  ٘مييييؼ 

ٚم ٦م ُمرؾميٚم٦م نيق شم٘مّميػم اعمًيٚمٛملم و ٟميام اظمير   اًمٔميرو ، ومٝمٜمي٤م ي٘مي٤م : ُمي٤م دام سمٛمّم

   نذا إُمر او٤مدث ٓ ي١مدي  مم خم٤مًمٗمي٦م طمٙميؿ رشقميل وًميق وؾميٞمٚم٦م ُميـ اًمقؾمي٤مرؾ 

 اًمنمقمٞم٦م طمٞمٜمذاح: بقز إظمذ هبذا إُمر او٤مدث.

 فمـ نذ  اعم٠ًمًم٦م نق ضمقاب نذ  اًمٌٚمٌٚم٦م اًمرل طمٙمٞمرٝمي٤م رٟمٗمي٤ًم قميـ سمٕميض اًمٓمي ب، 

رضب قميييغم ذًميييؽ ُمييي  ً شمٗم٘مٝمييي٤ًم ُمٜميييل ومييي٠مىمق : يمييي٤م  اعم٘مريضييي ٕ  يٙميييق  إذا   ٟمييي٤م  

، سميؾ ¢ُمنموقم٤ًم ذم همػم اًمّمٚمقات اخلٛمس اعم٘مريض يمي٤م  ىمي٤مراًم ذم قمٝميد اًمرؾميق  

 قمر٘ميييد    نيييذا اعم٘مريضييي سم٤مًمٜمًييي٦ٌم ًميييٌٕمض اًمّميييٚمقات اًمًيييٜمقي٦م يم٤مًمٕمٞميييديـ قمٞميييد اًمٗمٓمييير 

سمؾ وقمغم إىمؾ سمي  وإو ك، واًمٜم٤مس ذم همٗمٚم٦م، ن١مٓء سم ٤مضم٦م    يذيمروا سم٤مٕذا ،

اًمّميي ة ضم٤مُمٕميي٦م، ًمٙمييـ اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م ُميي٤م ومٕمييؾ ذًمييؽ،  ذًا اعم٘مريضيي يميي٤م  ىميي٤مراًم 
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ًمألظمذ سمرنميع  ذا   و ُم٤م يٜمقب ُمٜم٤مسمف ُمـ ُم ؾ: اًمّم ة ضم٤مُمٕم٦م، ومي٢مذ مل يٗمٕميؾ رؾميق  

ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ذًميؽ يمي٤م  إظميذ سم٢مطميداث نيق ُميـ حميدصم٤مت إُميقر؛ ٕ  اًمرؾميق   ¢ا  

ىمٞميييؾ نيييذا  ُمييير صييي٤مًم ، نيييؾ ظمٗميييل ذًميييؽ قميييغم رؾميييق  ا  مل يٗمٕميييؾ ذًميييؽ و ٓ     ¢

؟ طم٤مؿميي٤م  ، نييذ   و نييذا ُم ييؾ وٟمييقع ُمٕمييرو  قمييـ اًمٕمٚمييامء ىمييدياًم  وًمئييؽ اًمييذيـ ¢

ارٛمييق  سميي٤مًمرٗمريؼ سمييلم اًمًييٜم٦م واًمٌدقميي٦م اًمْميي ًم٦م، ومٝمييؿ يٜمٙمييرو  طمرييك اًم٘مييق  سمييي اًمّميي ة 

ضم٤مُمٕمييييي٦م؛ ٕٟميييييف مل يٙميييييـ نيييييذا ذم قمٝميييييد اًمرؾميييييق  قمٚمٞميييييف اًمًييييي م ومْمييييي ً قميييييـ إذا ، 

طمييظ اًمٞمييقم ُمييـ اًمٜم٤مطمٞميي٦م اًمٗم٘مٝمٞميي٦م  ُمييرا  ُمر٤ٌميٜميي٤م  ا٤مُميي٤ًم،  طمييد ٤م ويي٤م يٗمييرح سمييف، اعم 

ونييق    ٓ  طمييد ُمييـ اعمييذان٥م اعمرٌٕميي٦م اًمٞمييقم ي٘مييق  سمنمييقمٞم٦م إذا  ًمٚمٕمٞمييديـ، وًمٙمييـ 

سمٕمييض اعمييذان٥م شم٘مييق  سمنمييقمٞم٦م اًم٘مييق : اًمّميي ة ضم٤مُمٕميي٦م، ُمييع  ٟمييف ٓ ومييرن  وًٓ، وضميي٤مء 

 وٓ اًمّم ة ضم٤مُمٕم٦م. اًمٜمص ذم ص ٞم  ُمًٚمؿ سم٠م  مل يٙمـ نٜم٤مح ٓ  ذا 

ُم يي٤م  رظميير طمييدث وطمييدث سمٕمييد زُمييـ ونييق سميي  ؿمييؽ  ٘مييؼ ُمّمييٚم ٦م ًمٚمٛمًييٚمٛملم  

وًمٙمييـ نييذ  اعمّمييٚم ٦م ىمييد ضميي٤مء اًمِميي٤مرع اوٙمييٞمؿ سمقؾميي٤مرؾ رشقمٞميي٦م  ٘مييؼ اًمٖم٤مييي٦م اًمرييل 

يرُميييييل  ًمٞمٝمييييي٤م  وًمئيييييؽ اًميييييذيـ  طميييييدصمقا وؾمييييي٤مرؾ ضمدييييييدة ًمر ٘مٞميييييؼ ٟمٗميييييس اًمٖم٤ميييييي٦م ونيييييل 

قمٝمييي٤م ا  قميييز وضميييؾ اًمييييار٥م، اًمييييار٥م ومروييي٧م و طمٚمييي٧م حميييؾ اًمقؾمييي٤مرؾ اًمريييل رش

ًمرٖمذييي٦م سمٞميي٧م اعمًييٚمٛملم، ُمٜمٝميي٤م اًمزيميي٤مة ُميي  ً، ُمٜمٝميي٤م اعمقارييي٨م اًمرييل ٓ وارث نيي٤م، ُمٜمٝميي٤م 

إوىميي٤م  ُمٜمٝمييي٤م ُمٜمٝميي٤م  مم رظمييير ، قمٓمٚميي٧م نيييذ  إطمٙميي٤مم وم ٚمييي٧م وظمييقت سمٞميييقت ُمييي٤م  

اعمًييييٚمٛملم ُمييييـ إُمييييقا  وم٠مطمييييدصمقا نييييذ  اًميييييار٥م، ومٞم٘ميييي٤م  ومٞمٝميييي٤م  هنيييي٤م وؾميييي٤مرؾ همييييػم 

وقم٦م، قمييغم وييقء نييذا اًمٌٞميي٤م  يٙمييق  الييقاب ُمنمييوقم٦م؛ ٕهنيي٤م شمٕمٓمييؾ اًمقؾميي٤مرؾ اعمنميي

 قمـ ذاح اًم١ًما .

 ضمزايمؿ ا  ظمػم ي٤م ؿمٞم ٜم٤م. اعمٚم٘مل:

 و ي٤ميمؿ    ؿم٤مء ا . اًمِمٞم :

 ؿمق اعمِمٙمٚم٦م...؟ ُمداظمٚم٦م:

ٓ اُم٤م ومٞمش ُمِمٙمٚم٦م، سمس اًم١ًما  قمـ وؾمي٤مرؾ اًميدقمقة نيؾ نيل شمقىمٞمٗمٞمي٦م و اعمٚم٘مل:
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 ٓ يمذا؟ااضمرٝم٤مدي٦م و

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 القاب واو . ًا،زايمؿ ا  ظمػموم٠مىمق  ؿمٞم ٜم٤م ضم اعمٚم٘مل:

 و ي٤مح. اًمِمٞم :

 ًمٙمـ يٕمٜمل ُمـ سم٤مب زي٤مدة اإليْم٤مح. اعمٚم٘مل:

  .ر اًمِمٞم :

     ذٟمرؿ     رضب  ُم ٚم٦م قمام يٙم ر اًمٙم م طمقًمف. اعمٚم٘مل:

 طمًـ. اًمِمٞم :

ومٙم ػم ُميـ اًميدقم٤مة بٛمٕميق  يم يػمًا ُميـ اًمٜمي٤مس طميقنؿ سم٤مًمرٛم ٞميؾ اعمًيٛمك  اعمٚم٘مل:

اعمًامة  ٟم٤مؿمٞمد  ؾم ُمٞم٦م و طمٞم٤مٟم٤ًم سمٕمْمٝم٤م  و سمٕمْمٝمؿ  سم٤مًمرٛم ٞمؾ اإلؾم ُمل، وإٟم٤مؿمٞمد

ٟمف ُم  ً اًميدومق ، ًمٙميـ يم٠مٟم٤مؿميٞمد وشمًيٛمك  يرجٜم٥م اؾمرٕمام  اًمدومق ، يٕمٜمل ُمـ سم٤مب 

 ؾمييي ُمٞم٦م ديٜمٞمييي٦م، نيييذا ُمقضميييقد، واًميييرطم ت اختييي٤مذ اًميييرطم ت يم٠مؾميييٚمقب ديٛمقُمييي٦م  و 

 هم٤مًمٌيي٤ًم ُميي٤م يٙمييق  ذم نييذا اًمٌيي٤مب، يمٙمييرة اًم٘مييدم، وإًمٕميي٤مب اًمري٤موييٞم٦م وُميي٤م ؿميي٤مسمف ذًمييؽ،

وويٛمـ نييذ  اًميداررة، يٕمٜمييل يٙم ير اًمٙميي م طمييق  نيذ  اعمًيي٤مرؾ يم٠مؾمي٤مًمٞم٥م يًييرٖمؾ هبيي٤م 

 اًمِم٤ٌمب وبٛمٕمق  ًمٚمدقمقة ُم٤م ؿم٤مسمف، وا  شمٕم٤ممم  قمٚمؿ.

 ٟم٤م  ىمق  ذم إُمقر او٤مدصم٦م ُم٤م ي٘مق  ؿمٞم  اإلؾم م اسمـ شمٞمٛمٞمي٦م رمحيف ا :  اًمِمٞم :

ٓ سميييدًمٞمؾ، إصيييؾ ذم اًمٕمٌييي٤مدات اعمٜميييع  ٓ ًميييدًمٞمؾ، وإصيييؾ ذم اًمٕمييي٤مدات اإلسم٤مطمييي٦م  

وم٤مًمقؾم٤مرؾ اًمرل ذيمرو٤م شمدظمؾ ذم ىم٤مقمدة ُمـ ن٤مشملم اًم٘م٤مقمدشملم، إٟم٤مؿمٞمد اًمرل شمًيٛمك 

اًمٞمقم سم٤مٕٟم٤مؿمٞمد اإلؾم ُمٞم٦م  ذا ومروٜم٤م  هن٤م ؾم٤معم٦م ُميـ خم٤مًمٗمي٦م ًمٚمنميع ذم  ًمٗم٤مفمٝمي٤م ذم 

ُمٕم٤مين  ًمٗم٤مفمٝم٤م،  ذا ؾمٚمٛمٜم٤م سم٠مٟمف ٓ يشء ذم  ًمٗم٤مفمٝم٤م ُميـ ضمٝمي٦م، و ٟميف ٓ يشء ومٞمٝمي٤م ُميـ 

ه يمٛم ييؾ ُميي  ً شم٘مٚمٞمييد اعميي٤مضمٜملم ذم  ٟمِميي٤مدن٤م  ذا ومروييٜم٤م  ذا خم٤مًمٗميي٦م ُمييـ ضمقاٟميي٥م  ظميير

ومروٜم٤م  هن٤م ظم٤مًمٞم٦م قمـ  ي٦م خم٤مًمٗم٦م ُمـ ُم يؾ نيذ  اعم ٤مًمٗمي٤مت ٟم يـ ٟم٘ميق : إصيؾ ذم 



 وسائل الدعوة --------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباىي يف امليهج

377 

ُم ٚمٝم٤م اإلسم٤مطم٦م وم  ي٘م٤م  سم٤معمٜمع، وًمٙمـ نؾ واىمع نذ  إٟم٤مؿمٞمد اإلؾمي ُمٞم٦م  هني٤م ظم٤مًمٞمي٦م 

واـم قمييل    إُميير ُمييـ  ي خم٤مًمٗميي٦م ويي٤م ذيمرٟميي٤م  و ويي٤م مل ٟمييذيمر،  ٟميي٤م ذم طمييد قمٚمٛمييل 

ًمٞمس يمذًمؽ قمغم إىمؾ  هن٤م ضمٕمٚم٧م و ٟمزًم٧م ُمٜمزًم٦م اًم٘مرر ، ص٤مرت  ٟم٤مؿميٞمد  ؾمي ُمٞم٦م 

ُميـ مل ييرٖمـ سمي٤مًم٘مرر  ومٚميٞمس »: ¢يرٖمٜمك هب٤م اًمِم٤ٌمب اعمًيٚمؿ، ومٞمٕمٓميؾ ىميق  اًمرؾميق  

شمٕم٤منييدوا نييذا اًم٘مييرر  وشمٖمٜمييقا سمييف، ومقاًمييذي ٟمٗمييس حمٛمييد »، وىمقًمييف قمٚمٞمييف اًمًيي م: «ُمٜميي٤م

،  ٟمي٤م ُميرًة  يدصم٧م سمٛم يؾ «اًمرضم٤م  ُميـ اإلسميؾ ُميـ قم٘مٚمٝمي٤م سمٞمد   ٟمف  ؿمد شمٗمٚمر٤ًم ُمـ صدور

نييذا اعمقوييقع ذم سمٕمييض اعمجيي٤مًمس، ىميي٤م   طمييد اًمِميي٤ٌمب اًمييذيـ اسمرٚمييقا هبييذ  اًمٌٚمييقه، 

ىميي٤مًمقا: وا  ييي٤م ؿمييٞم   ٟمييؽ صيي٤مدن، ًم٘مييد اًمرٝمٞمٜميي٤م هبييذ  إٟم٤مؿمييٞمد قمييـ شميي وة اًم٘مييرر ،  ٟميي٤م 

اًمييديم٤م   قميير  ُمييـ ٟمٗميسيي واوٛمييد   ُمٜمييذ ٟمٕمقُميي٦م  فمٗميي٤مري يمييام ي٘ميي٤م ، عميي٤م يمٜميي٧م ذم 

و ٟم٤م  قمٓمك ُمٝمٜم٦م شمّمٚمٞم  اًم٤ًمقم٤مت يمٜم٧م  وع اعمّم ػ  ُم٤مُمل، وم٠مطم٤مو  ًمٞمس وم٘مط 

    ىميير ، و    طمٗمييظ ؿمييٞمئ٤ًم و ٟميي٤م ذم قمٛمييكم، ويمٜميي٧م  شميي٠مو  نييذا اًمٕمٛمييؾ ُمييـ ىمقًمييف قمٚمٞمييف 

، ُميي٤م يييقم ُمييـ إييي٤مم ظمٓميير سمٌيي٤مزم     شمٖمٜمييك «شمٕم٤منييدوا نييذا اًم٘مييرر  وشمٖمٜمييقا سمييف»اًمًيي م: 

  ىمّمٞمدة اسمـ اًمقردي، اًمرل ُمٓمٚمٕمٝم٤م  يش:سمٜمِمٞمد  ؾم ُمل، ًمٙمـ سمغم يمٜم٧م  شمذيمر ُم  ً 

 دع ذيمر إهم٤مين.

 اضمرٜم٥م ذيمر إهم٤مين واًمٖمز . ُمداظمٚم٦م:

 ٓ دع؟ااضمرٜم٥م و اًمِمٞم :

 اضمرٜم٥م. ُمداظمٚم٦م:

 اًمِمٞم :

 َّللج ـووذ ذ وور َّلل وووسز وَّلللغووزا

 

 

 

 و ل َّلللػال وجسكذ  ون هوزا 

 ودم َّلللوووذ رى   وووس  َّلللاوووسس 

 

  أل ووووس  َّلللاووووسى     أ ووووش 

 ٟمجؿ  ومؾ. ُمداظمٚم٦م:      

 ٟمجؿ  ومؾ. وُمـ اٚم٦م ُم٤م ي٘مق  نٜم٤مح: اًمِمٞم :
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 أكووووس ال أخ ووووسر تؼسقوووول  ووووع

 

 فووس أ وول  وون تؾووك َّلللؼسوولع ط 

 

 

    ضمزشمٜمل قمـ  يش

    ضمزشمٜمل، وا   ٟمًٞمرٝم٤م.  ي ٟمٕمؿ.

 ٓ شم٘مؾ ذن٧ٌم  رسم٤مسمف          يمؾ ُمـ ؾم٤مر اًمدرب  ُمداظمٚم٦م:

ؿمييييٞمد ر ، نييييذا ٟمِمييييٞمد ومٞمييييف روح ومٞمييييف شمقضمٞمييييف ومٞمييييف  ظميييي ن، اٟمٔميييير أ  إٟم٤م اًمِمييييٞم :

اإلؾمييي ُمٞم٦م، اٟمٔمييير شمٚم ٞمٜمٝمييي٤م وشمقىمٞمٕمٝمييي٤م قميييغم اًم٘ميييقاٟملم اعمقؾميييٞم٘مٞم٦م    مل ٟم٘ميييؾ اًمٖمرسمٞمييي٦م 

ومٚمٜم٘مييؾ  هنيي٤م اًم٘مييقاٟملم اعم٤مضمٜميي٦م اًمرييل ًمييٞمس نيي٤م صييٚم٦م سم٤مإلؾميي م  ـم ىميي٤ًم، وميي٢مذا ومروييٜم٤م  ذًا 

ظمٚمق نذ  إٟم٤مؿمٞمد ُمـ خم٤مًمٗم٦م ُم٤م ومٜم ـ قمغم إصؾ اعمذيمقر رٟمٗمي٤ًم، ونيق اإلسم٤مطمي٦م ) 

، نيذ  وؾميٞمٚم٦م ري٤مويٞم٦م ًمر٘مقيي٦م ضمًيد اعمًيٚمؿ ٟم يـ ٓ ٟميره نق  ُم  ً  يْم٤ًم يمرة اًم٘ميدم

نييذا ُم٤مٟمٕميي٤ًم، وًمٙمييـ نييؾ اًمٚمٕمٌيي٦م يمييرة اًم٘مييدم اًمٞمييقم شمٓمٌييؼ قمٚمٞمٝميي٤م  طمٙميي٤مم اًمنميييٕم٦م،  ظمييػمًا 

 ظميييػمًا فمٝمييير ذم سمٕميييض ُمييي٤م ٟميييره وُميييـ ىمٌيييؾ يمٜمييي٧م  ره  يْمييي٤ًم، ونيييذا يٜمٌٖميييل    ٟميييذيمر  

دًا اًمييكم  ٟمّميي٤موم٤ًم لامقميي٦م اإلظمييقا  اعمًييٚمٛملم يميي٤مٟمقا ُمييـ اٚميي٦م الٛمٕمٞميي٤مت اًم٘مٚمٞمٚميي٦م ضميي

شمٌٜمييي٧م اًمري٤موييي٦م وسم ٤مصييي٦م يمييييرة اًم٘ميييدم ومٙمٜمييي٧م يٕمٜميييل ُمٖمرُميييي٤ًم سمييي٤مٓـم ع قميييغم ضمريييييدة 

اإلظمييقا  اعمًييٚمٛملم اًمرييل يم٤مٟميي٧م شمّمييدر ذم اًم٘ميي٤منرة ذم زُمييـ طمًييـ اًمٌٜميي٤م رمحييف ا ، 

ومٙميي٤مٟمقا يٜمنمييو   ظمٌيي٤مر ري٤موييٞم٦م ُمييـ اٚمرٝميي٤م  ٟمييف  ىمٞمٛميي٧م ُمٌيي٤مراة سمييلم ا٤مقميي٦م اإلظمييقا  

ا صيي ة اًمٕمٍميي ُميي  ً ا٤مقميي٦ًم ذم اعمًييٚمٛملم وا٤مقميي٦م يمييذا، وم يييت اًمّميي ة ومّمييٚمق

اعمٚمٕمييي٥م اًمٌٚميييدي، نيييذا يشء ـمٞمييي٥م،  ًمًٌييي٦م ـمقيٚمييي٦م ًمٞمًييي٧م يمِميييٗمٞم٦م، ُمٕمٜم٤منييي٤م ومرويييقا 

ٟمٔميي٤مُمٝمؿ وقم٘مٞمييدوؿ اإلؾميي ُمٞم٦م قمييغم نييذ  اًمٚمٕمٌيي٦م اًمرييل  صييٚمٝم٤م ًمٕمٌيي٦م  ضمٜمٌٞميي٦م، ٓ سميي٠مس 

ُمٜمٝميي٤م؛( ًمييذًمؽ ٟم ييـ ٟم٘مييق : نييذ  اًمقؾميي٤مرؾ    مل ختيي٤مًمػ ضم٤مٟمٌيي٤ًم ُمييـ ضمقاٟميي٥م اًمنميييٕم٦م 

سميييؾ ىميييد شمٙميييق  ُميييـ إُميييقر اعمًييير ٦ٌم  و اًمقاضمٌييي٦م  ذا يم٤مٟمييي٧م  وم٤مٕصيييؾ ومٞمٝمييي٤م اإلسم٤مطمييي٦م،

ارُمقا ارُميقا، وًميئـ شمرُميقا  طمي٥م  زم » ٘مؼ  ُمرًا واضم٤ًٌم، ُمـ ُم ؾ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمً م: 

، و طم٤مدييي٨م إُميير واوييض قمييغم اًمرُم٤مييي٦م نييل ُمٕمرووميي٦م ويم ييػمة ضمييدًا، «ُمييـ    شمريمٌييقا

ب وسم٤مًمًييٝم٤مم ُمقويي٦م ، وميي٤مٔ  اًمرُم٤مييي٦م سميي٤مورا«ارُمييقا وميي٢م   سميي٤ميمؿ  ؾمييامقمٞمؾ يميي٤م  راُمٞميي٤مً »
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 صييٌ ٧م يٕمٜمييل ٟمًييٞم٤ًم ُمٜمًييٞم٤ًم، وميي  ؿمييؽ  ٟمييف ي٘مييقم ُم٘م٤مُمٝميي٤م وؾمييٞمٚم٦م طمييدصم٧م اًمٞمييقم ؿمييرك 

 ٟمييقاع اًمرُم٤مييي٤مت اعمٕمرووميي٦م، ومييام  طمييد ُمييـ اعمًييٚمٛملم ي٘مييق   ٟمييف نييذ  اًمييرامريـ هبييذ  

اًمقؾم٤مرؾ اعم دصم٦م  هن٤م ٕهن٤م حمدصم٦م ٓ بقز إظمذ هبي٤م، ًمٙمٜمٜمي٤م ٟم٘ميق  بيقز، سميؾ ىميد 

ؾمييٌؼ ُمييـ اًمٌٞميي٤م ، ومٚمييذًمؽ إُم ٚميي٦م اًمرييل ذيمرويي٤م ذم  بيي٥م إظمييذ هبيي٤م قمييغم وييقء ُميي٤م

او٘مٞم٘ميي٦م بيي٥م     يي٤مط هبييذ  ان٤مًميي٦م ُمييـ اًمٌٞميي٤م  اًمنمييقمل اًمييذي ٓ سمييد ٕي ا٤مقميي٦م 

ُمًييٚمٛم٦م    يٚمرزُمقنيي٤م و ٓ  ٞمييدوا قمٜمٝميي٤م ىمٞمييد ؿمييٕمرة، ًمٕمييؾ ذم ذًمييؽ سم هميي٤ًم ًمٚمٜميي٤مس    

 ؿم٤مء ا .

 ضمزاح ا  ظمػما ؿمٞم ٜم٤م. اعمٚم٘مل:

 و ي٤مح. اًمِمٞم :

 ٕهم٤مين ؿمٞم ٜم٤م.ؿم٘مرة: اؾمرٕمام  ا

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ؿم٘مرة: يٕمٜمل اؾمرامقمٝم٤م.

 .ن٤م  اًمِمٞم :

 ؿم٘مرة: سمٞمٙمق  قمٜمد  ُمٕمروم٦م سم٤مٕو٤م  اعمقؾمٞم٘مٞم٦م ًمألهم٤مين ....

 اعم٤مضمٜم٦م ن٤م  اًمِمٞم :

ؿم٘مرة: اًمٙمٗمري٦م او٤مرضة، نذ  إو٤م  نذ  إهم٤مين ٟم٘مٚم٧م  ًمٞمٝم٤م، ومٚمذًمؽ ٓ سميد 

اًمٚم ـ ُميـ شمٚميؽ إهمٜمٞمي٦م  عمـ يٖمٜمل    يٙمق  قمٜمد  إذ  اعمقؾمٞم٘مٞم٦م اًمرل شمٜم٘مؾ ذًمؽ

  مم إهمٜمٞم٦م اإلؾم ُمٞم٦م الديدة.

 نذا نق. اًمِمٞم :

 ؿم٘مرة: ويمؾ إهم٤مين ُمٚم ٜم٦م قمغم  ؾم٤مس ُمـ شمٚمؽ إو٤م ،  و اًمي ....

ًمذًمؽ ٓ سمد    يٙمق  ؾمامقم٤ًم ًمألوشم٤مر ؤٓت اعمقؾميٞم٘مك ؤٓت اًمٕميز  طمريك 
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 ٜمل...يًرٓمٞمع طمذن نذا اًمٚم ـ، ًمٞمٖمٜمل هبذ  إهمٜمٞم٦م، و ٓ ُم٤م ومٞمش صقت يٕم

ًمٙميي م إؾميير٤مذ  سمييق ُم٤مًمييؽ ضمييزا  ا  ظمييػم ؿمييٞم ٜم٤م أ  إُميير  اً قمييكم طمًييـ: شم٠ميمٞمييد

 قمٔمؿ ُمـ نذا، ًمٞمس وم٘مط جمرد يٕمٜمل قمٛمقم إٟمٖم٤مم اعمقؾمٞم٘مٞم٦م  و يمذا، وًمٙمـ أ  

ُمييييي  ً نٜميييييي٤مح  همٜمٞمييييي٦م ُمِمييييييٝمقرة ُميييييي  ً ىميييييد شمٙمييييييق  قم٤مـمٗمٞميييييي٦م  و وـمٜمٞمييييي٦م  و ذيميييييير اويييييي٥م 

 .واعم ٌقب ومرٜم٘مؾ سمٚم ٜمٝم٤م

 .ن٤م  اًمِمٞم :

 ٚمامت زقمٛمقا  ؾم ُمٞم٦م.ًمٙمـ سمٙم

 ن٤م . اًمِمٞم :

 يم ػم ُمـ اًمٜم٤مس يرٖمٜمق  سم٤مًمٚم ـ وٓ يرٖمٜمق  سم٤مًمٙم م. اعمٚم٘مل:

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ومٝمذا حمْمقر ؿمٞم ٜم٤م يٌدو وا   قمٚمؿ. اعمٚم٘مل:

 نق يمذًمؽ. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. اعمٚم٘مل:

 ا   قمٚمؿ. ُمداظمٚم٦م:

  ذا يم٤م  .... سمٕمض يمر٥م اًمرجقيد ىمر ت ذم رظمرن٤م. اعمٚم٘مل:

 ٚمؿ اعمقؾمٞم٘مل.اًمً ُمداظمٚم٦م:

 ؾمٚمؿ إو٤م ،  ؾمامء إداء. اعمٚم٘مل:

 .وم٤م صق ٓ يس ُمداظمٚم٦م:

 .ُمش نل اعمٚم٘مل:

 .نٝمف ُمداظمٚم٦م:
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 .إو٤م  اعمٕمرووم٦م،  ؾمامء إو٤م  اعمٚم٘مل:

 .ر   ي ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .اًمرل ب٥م قمغم اعم٘مرئ    ير٘مٜمٝم٤م اعمٚم٘مل:

 .اعم٘م٤مم ُمداظمٚم٦م:

 ًمٞمٕمر  اًمرجقيد. اعمٚم٘مل:

 .ُم٘م٤مُم٤مت ُمداظمٚم٦م:

 طمرك طمرك ذم اًم٘مرر ، ذم اًم٘مرر . :اًمِمٞم 

 نذا ُمِمٝمقر ؿمٞم ٜم٤م ذم اًمٕمران. ُمداظمٚم٦م:

   ًمػ يمر٤مسم٤ًم ذم اًمرجقيد  وؼ سمف.اًمِمٞم  قمرن اًم٘م٤ٌمين اعمٚم٘مل:

 ا   يمؼم. اًمِمٞم :

  ؾمامء إٟمٖم٤مم. اعمٚم٘مل:

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

نيييل اًميييكم قميييغم اعمٕمروومييي٦م: اًمرصيييد، واًمٌٞمييي٤مت، وال٤مؾميييٙم٤مر... و ُم ييي٤م   اعمٚم٘ميييل:

 ذًمؽ.

 ... ٚم٦م:ُمداظم

 ر . اًمِمٞم :

 طمد اعم٘مررلم اعمِميٝمقريـ  ٟميف ضمٚميس ُميع ؿمي ص و ظميذ ييذيمر ًميف ي٘ميق   اعمٚم٘مل:

 ًمف: أ  سم٘مر  ًمؽ نذا اعم٘م٤مم سمر٘مر  سمف،  ٟم٤م سم٘مر  ًمؽ أ  قمغم اعم٘م٤مم اوٚمٌل.

 ا   يمؼم. اًمِمٞم :
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  ىمر  ًمؽ قمغم اعم٘م٤مم اًمي يمذا، إٟمدًميس، وا  سم٤مًم٘مرر  ي٤م ؿمٞم . اعمٚم٘مل:

 يمؼم.  قمقذ سم٤م .ا    اًمِمٞم :

 هبذا اًم٤ٌمب. ومر  سم٤مب ُمـ اًمنم ومر  اًمنم يمٚمف قمٚمٞمفٓ نق  ذا  اعمٚم٘مل:

وظم٤مص٦م نق اًم٤ٌمب ُمٗمرقح ُمـ ىمٌؾ ًمٙمـ أ  سمٕمد اًمٗمري٤موه اًمريل ٟمنميت  ُمداظمٚم٦م:

 ذم سمٕمض الرارد نق اعمقؾمٞم٘مك و سم٤مطمرٝم٤م ومٝمذا ؾمٞمزيد اًم٤ٌمب زي٤مدة.

ٙمٚمامت اًمرييل شمييروه قمييـ ىميي٤م  طمرييك سمٕمْمييٝمؿ سمٞم٘مقًمييقا سمٞمًرِمييٝمد داريياًم سميي٤مًم ُمداظمٚميي٦م:

سمٕميييض  نيييؾ اًمٕمٚميييؿ  ٟميييف يٕمٜميييل يمٞميييػ إذ  اًمريييل ٓ شمٓميييرب، واًم٘مٚمييي٥م اًميييذي ٓ يٛمٞميييؾ 

 ًمٚمٖمٜم٤مء وٓ اٗمق ىمٚمٌف  مم إو٤م .

 ا   يمؼم. اًمِمٞم :

 نذا  يش سمدو يٙمق  نذا؟! اعمٚم٘مل:

 ا   يمؼم. اًمِمٞم :

ـم٥م ي٤م ؿمٞم ٜم٤م يمٚمٛمي٦م  ٟمي٤م ىمر وي٤م وًيـ اًمٕمٓمي٤مر ؿميٞم  إزنير سمٞم٘ميق : ُميـ  اعمٚم٘مل:

 .مل يًرٛمرع سم٤مٕوشم٤مر

  قمقذ سم٤م . اًمِمٞم :

 .قمغم وٗم٤م  إهن٤مر اعمٚم٘مل:

 ن٤م . اًمِمٞم :

 ُمّم قسم٦م سم٤مٕؿمٕم٤مر، ومٝمق ضمٚمػ اًمٓمٌع مح٤مر. اعمٚم٘مل:

  قمقذ سم٤م . اًمِمٞم :

  ٧م  ٟمقار إزن٤مر. ُمداظمٚم٦م:

 نٝمٝمف  ٧م  ٟمقار إزن٤مر. اعمٚم٘مل:
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 نٝمف ُمداظمٚم٦م:

قمٜميد اًمٕمٚميامء ىميدياًم وقمٜميد  نٜم٤مح يشء،، ُمٝميؿ ضميدًا ودىمٞميؼ ضميدًا، ُمٕميرو  اًمِمٞم :

 اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿ طمدي ٤ًم اًمٌمء يٙمق  ُم٤ٌمطم٤ًم ومٞم رم ٓ ًمذاشمف و ٟمام ًمٖمػم .

 ي٤م ؾم م.  ُمداظمٚم٦م:

وم٢مذا ومروٜم٤م نذ  إٟم٤مؿمٞمد ٓ يشء ومٞمٝم٤م يمام رضسمٜم٤م ُم  ً رٟمٗم٤ًم، ي٤م  ظميل ؿميق  اًمِمٞم :

ومٞمٝميي٤م؟ ومٞمٝميي٤م  هنيي٤م ُمييع اًمييزُمـ طمريي١مدي  مم اًمقىمييقع ذم خم٤مًمٗميي٦م رشقمٞميي٦م، ُمييـ اًمييذي يٗم٘مييف 

ىمٌؾ    شم٘مع نيذ  اعم ٤مًمٗمي٦م؟ ُميـ اًميذي يٜمرٌيف ني٤م؟  ني١مٓء اًمٖمي٤مومٚمق  اًميذي ٓ ي٘مٜمٕميق  

 سمؾ ٓ يٕمرومق  سم٠مٟمف نٜم٤مح يشء اؾمٛمف حمرم ًمٖمػم .

 ا   يمؼم. ُمداظمٚم٦م:

اًم٘مٓمييرة ُمييـ اخلٛميير حمرُميي٦م، ال٤منييؾ ي٘مييق  ًمييؽ:  يييش ومٞمٝميي٤م نييل؟ ًمٙمييـ  اًمِمييٞم :

 اًم٘مٓمرة سمرجٞم٥م اًم ٤مٟمٞم٦م سمرجٞم٥م اًم ٤مًم ٦م، ُم ؾ ُم٤م ىم٤م  ؿمقىمل:

 رة  س  سووووس ة  سووووال كظوووو

 

 

 

  ؽووووال   ؿوعووووع  ؾؼووووس  

٧م ًمٙمييل ٓ َُميي رُ ُميي٦م  صيي ً، نييذ  اًمرييل سمييلم يييدا٤م وؾميي٤مرؾ طَم ر   َ اًمٚم٘ميي٤مء نييل اًمٖم٤مييي٦م اعمُ  

ضميييدًا، اًمٙمرييي٤مب  ٦مشم٘ميييع شمٚميييؽ اًمٖم٤ميييي٦م اًمٗم٤مطمِمييي٦م اًمٙميييؼمه، اًمٜمييي٤مس اًمٞميييقم ذم همٗمٚمييي٦م قمجٞمٌييي

اإلؾميييي ُمٞملم ومْميييي ً قمييييـ همييييػمنؿ، اًمٞمييييقم يريييييدو   ٟمييييف نييييذا اًمٌمييييء حمييييرم سميييي٤مًم٘مرر  

إطمًـ ُمٜمٝمؿ ذم اًمًٜم٦م،  ُم٤م سم٤مٓضمرٝم٤مد ومٝميؿ ٓ يٜمٔميرو  ٕهنيؿ سم٘مقاقميد  نيؾ اًمٕمٚميؿ و

نييؿ هبيي٤م ضميي٤منٚمق ، وميي٤مًمر ريؿ ًمٖمييػم  يًييد قمٚمٞمٜميي٤م  سمقاسميي٤ًم ُمٜمٝميي٤م رشور يم ييػمة ويم ييػمة ضمييدًا، 

ُمٜمٝم٤م نيذ  إُميقر اًمريل يدٟميدٟمق  طمقني٤م يمقؾمي٤مرؾ ًمٚميدقمقة. ذيميرت  ٟمي٧م ذم اٚمي٦م ُمي٤م 

ٟمع، ًمٙمييييـ نييييذا اخلييييروج يٚمرييييزم ومٞمييييف ذيمييييرت اخلييييروج ذم ٟمزنيييي٦م ذم رطمٚميييي٦م ُميييي٤م ذم ُميييي٤م

إطمٙمييي٤مم اًمنميييقمٞم٦م،  ٟمييي٤م ذم فمٜميييل ذم اًمٖم٤مًمييي٥م طمٞميييٜمام خيرضميييق   يم يييرنؿ ٓ يٕمٚمٛميييق  

طمٙم٤مم اًمرل دمد نؿ سم٥ًٌم ظمروضمٝمؿ ُميـ سمٚميدنؿ، ظم صي٦م اًم٘ميق     اًمٕمٚميؿ ٟميقر إ

 وسمّمػمة.
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 ا   يمؼم. ُمداظمٚم٦م:

 ًمإلٟم٤ًم  اردي هب٤م ذم فمٚمامت الٝمؾ. وا  اعمًرٕم٤م . اًمِمٞم :

 ذيمرشمؿ وٛمـ إُم ٚم٦م    اًمرٛم ٞمؾ ُم٤م قم٘مٌرؿ قمٚمٞمف وًمق سمجٛمٚم٦م يٕمٜمل يًػمة. اعمٚم٘مل:

 ن٤م  اًمرٛم ٞمؾ. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. اعمٚم٘مل:

 ص ، اًمرٛم ٞمؾ  وو  ذم  ٟمف ي٘مع ذم خم٤مًمٗم٤مت يم ػمة. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. اعمٚم٘مل:

اًمرضمؾ يرٛم ؾ سم٤معمر ة، يرٛم ؾ سم٤مًمرضمؾ اًمّم٤مًم  ونق ـم٤مًم ، يٕمٜميل ي٘ميع ذم  اًمِمٞم :

 .شمزوير يم ػم ويم ػم ضمداً 

 ... ومٞمف اًمٙمذب ًمٕمٚمف. اعمٚم٘مل:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ... ومٞمف اًمٙمذب. اعمٚم٘مل:

 ش:  ي ٟمٕمؿ، وم٤م  اعمًرٕم٤م . 

ؿمييييٞم ٜم٤م  ذًا وٙمييييـ يمرٚم ييييٞمص سمجٛمٚمرييييلم طمييييق  نييييذا اعمقوييييقع اًمييييذي  اعمٚم٘مييييل:

 ومييداقٟم٤م سمييف يم ييػمًا، وضمييزايمؿ ا  ظمييػمًا،    ٟم٘مييق  سميي٠م  نييذ  اًمقؾميي٤مرؾ ذم  صييٚمٝم٤م ـمٌٕميي٤ًم 

 ًمذاشمف عم٤م ومٞمف ُمـ يمذب ويمذا.قمدا اًمرٛم ٞمؾ اًمذي نق حمرم 

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

ىمييد شمٙمييق  ُم٤ٌمطميي٦م ذم  صييٚمٝم٤م، وًمٙمييـ سمنمييط    شم٠مظمييذ اإلـميي٤مر اًمنمييقمل،  اعمٚم٘مييل:

و   شمًرٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م نيذا  وًٓ. ووٙميـ ؿميٞم ٜم٤م    ٟم٘ميق  يميام ومٝمٛمٜمي٤م 

ُمييٜمٙمؿ ذم ُمقاوييع  ظمييره سميي٠م  ٓ شمٙمييق  نييل اًمٖم٤مًمٌيي٦م طمرييك ٓ شمٜميسيي اإلٟمًيي٤م  اًمٕمٚمييؿ 
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ٕؾميي٤م  واًمٖم٤مييي٦م إؾم٤مؾمييٞم٦م، وم رييك ٓ شمٜم٘مٚميي٥م اًمقؾميي٤مرؾ هم٤مييي٤مت وٟم ييـ ٓ وانييد  ا

 ٟمِمٕمر.

 صدىم٧م. اًمِمٞم :

 سم٤مرح ا  ومٞمؽ. اعمٚم٘مل:

 صدىم٧م، وومٞمؽ سم٤مرح. اًمِمٞم :

 ( 00:  00:  54/ 758) اهلدى والنور/

 (   00:  53:  05/ 758) اهلدى والنور/

 

 باب َٓ٘

 سمًؿ ا  اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ. ُمداظمٚم٦م:

قمييغم  رش  إٟمٌٞميي٤مء واعمرؾمييٚملم، ؾمييٞمدٟم٤م وٟمٌٞمٜميي٤م حمٛمييد وقمييغم واًمّميي ة واًمًيي م 

 رًمف وص ٌف  إملم.

 ُم٤م سمٕمد: ومْمٞمٚم٦م اًمِميٞم  طمٗمٔمٙميؿ ا  ي٘ميق  اًمًي٤مرؾ: نيؾ  ؾمي٤مًمٞم٥م اًميدقمقة شمقىمٞمٗمٞمي٦م 

  و اضمرٝم٤مدي٦م وُم٤م و٤مسمٓمٝم٤م؟ وارضب ًمٜم٤م  ُم ٚم٦م قمغم إؾم٤مًمٞم٥م وضمزايمؿ ا  ظمػمًا.

، وقمييغم رًمييف وصيي ٌف وُمييـ سمًييؿ ا ، واًمّميي ة واًمًيي م قمييغم رؾمييق  ا  اًمِمييٞم :

 وآ .

وسمٕمد: وم٘مد ذيمرت ذم يمٚمٛمرل اًم٤ًمسم٘م٦م طمدي ٤ًم يٛمٙمـ آقمرامد قمٚمٞمف ضمقاسم٤ًم قمـ نذا 

ُميي٤م شمريميي٧م ؿمييٞمئ٤ًم ي٘مييرسمٙمؿ  مم ا   ٓ »اًمًيي١ما ،  ٓ ونييق ىمقًمييف قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م: 

 «و ُمرشمٙمؿ سمف، وُم٤م شمريم٧م ؿمٞمئ٤ًم يٌٕمديمؿ قمـ ا  وي٘ميرسمٙمؿ  مم اًمٜمي٤مر  ٓ وهنٞميرٙمؿ قمٜميف

ىمد ضم٤مءٟم٤م سمنميٕم٦م يم٤مُمٚم٦م ٓ  ر٤مج  مم  طمد    يًردرح قمٚمٞمٝمي٤م  ¢وم  ؿمؽ    اًمٜمٌل 
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ؿمٞمئ٤ًم، وًمٙمـ يٛمٙمـ    ي٘م٤م  سم٠م  ... اًمنميٕم٦م ًمٞمًي٧م ذم شمٗم٤مصيٞمٚمٝم٤م ودىمي٤مرؼ  طمٙم٤مُمٝمي٤م 

يميييييام نيييييل ذم ىمقاقميييييدن٤م وذم  صيييييقن٤م، ومييييي٢م  إصيييييق  واًم٘مقاقميييييد اًمريييييل ضمييييي٤مءت ذم 

ٜم٤ٌمط واإلشمٞمي٤م  سميٌٕمض إُميقر اًمنميٕم٦م شمٞمن قمغم اًم٤ٌمطمي٨م    برٝميد ذم داريرة آؾمير

اًمرل مل شمٙميـ ُمٕمروومي٦م ذم اًمٕمٝميد إو ، وىميد شمٙمٚمٛمي٧م ُمٜميذ قمٝميد ىمريي٥م ذم اعمجٚميس 

اعم٤ٌمرح    ؿم٤مء ا  قمغم ُم٤م يًٛمك قمٜمد اًمٕمٚمامء سم٤معمّم٤مًم  اعمرؾمٚم٦م، ومٝمذ  اعمّم٤مًم  

مل شمٙمييـ ُمٕمرووميي٦م ذم ذًمييؽ اًمٕمٝمييد إـمٝميير  ¢اعمرؾمييٚم٦م نييل  ُمييقر طمييدصم٧م سمٕمييد اًمٜمٌييل 

 سمٕمد، ومٝمؾ نذ  إُميقر او٤مدصمي٦م شميدظمؾ ذم قمٛميقم ُمي٤م ذيمرشميف إو  و ٟمام طمدصم٧م ومٞمام

يميؾ سمدقمي٦م وي ًم٦م ويميؾ وي ًم٦م ذم »: ¢ذم الٚم٦ًم اًم٤ًمسم٘م٦م طمق ...  ٓ ونق ىمقًميف 

 م يٛمٙمييييـ    يٙمييييق  ذم سمٕمييييض نييييذ  إُمييييقر او٤مدصميييي٦م ُميييي٤م يٛمٙمييييـ إظمييييذ هبيييي٤م  «اًمٜميييي٤مر

 واًمٕمٛمؾ هب٤م و   مل شمٙمـ ُمقضمقدة ُمٕمرووم٦م ُمـ ىمٌؾ.

ىمي٤مرؼ اًمٗم٘ميف و صيق  اًمٌدقمي٦م، ومي٢م  إصيق  اعمٕمرووميي٦م ونيذ  اًمٜم٘مٓمي٦م او٘مٞم٘مي٦م ُميـ د

واعميييذيمقرة قمٜميييد اًمٕمٚميييامء وـمييي ب اًمٕمٚميييؿ  ٟميييام نيييل  صييي   وم٘ميييط  صيييق  اويييدي٨م 

و صق  اًمٗم٘ميف، وًمٙميـ نٜمي٤مح سمٕميض اًمٕمٚميامء اعمري٠مظمريـ واقميرامدًا قميغم يمري٤مب ضمدييد 

ذم  صييق  اًمٌييدع  ًمييػ رؾميي٤مًم٦م يمرٞمٌيي٤ًم  ؾمييامن٤م  صييق  اًمٌييدع، واوييؼ  ىمييق     ... نييذا 

 قمٜمل: قمٚمؿ  صق  اًمٌدع ي٤ًمقمد اًمٗم٘مٞميف قميغم اًمرٛمٞمٞميز سميلم ُمي٤م يمي٤م  سمدقمي٦ًم وي ًم٦م اًمٕمٚمؿ 

داظمٚميي٦م ذم قمٛمييقم ذًمييؽ اًمييٜمص اًمٜمٌييقي اًمٙمييريؿ، وسمييلم ُميي٤م يميي٤م  ُمييـ اعمّميي٤مًم  اعمرؾمييٚم٦م 

اًمرييل ي٘مييق  ... هبيي٤م يم ييػم ُمييـ اًمٕمٚمييامء وقمييغم ُم٘مييدُمرٝمؿ وقمييغم ر ؾمييٝمؿ ؿمييٞم  اإلؾميي م 

نيذا اوي٤مدث سمي٠م  يٙميق  سمدقمي٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف ا ، وًمدىمي٦م إُمير وإلُمٙمي٤م  اظمير ط 

و ًم٦م وسملم    يٙمق  ُمّمٚم ٦م ُمرؾمٚم٦م نٜمي٤م شمٙمٛميـ اًمدىمي٦م اعمرٜم٤منٞمي٦م وىميد ومّميؾ اًم٘ميق  

 ذم ذًمؽ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف ا  ًمٞمٙمق  اًم٤ٌمطم٨م قمغم سمٞمٜم٦م ُمـ إُمر.

ي٘ميييق  رمحيييف ا :  ذا طميييدصم٧م طم٤مدصمييي٦م ٟمٔمييير ذم اًم٤ٌمقمييي٨م قميييغم  طميييداصمٝم٤م ومييي٢م  يمييي٤م  اًم٤ٌمقمييي٨م 

سمٛم ؾ ذًميؽ إُمير اوي٤مدث ُميع  ¢صمؿ مل ي٘مؿ اًمٜمٌل  ¢ل قمغم ذًمؽ يم٤م  ىم٤مراًم ذم قمٝمد اًمٜمٌ

ومل  ¢وضمقد اعم٘مريض ًمألظمذ سمف، ... ومام دام    اعم٘مريض يمي٤م  ُمقضميقدًا ذم قمٝميد اًمٜمٌيل 

ي٠مظميذ سم٤معم٘مر٣مي ُمٜميف ومييذًمؽ دًمٞميؾ قميغم    إظمييذ سميف  ذا وضميد ومٝمييق سمدقمي٦م وي ًم٦م داظمييؾ ذم 

 .« اًمٜم٤مريمؾ سمدقم٦م و ًم٦م ويمؾ و ًم٦م ذم»قمٛمقم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م: 
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وُمـ إُم ٚم٦م اًمقاو ٦م اًمٌٞمٜم٦م ذم ذًمؽ إذا  ًمّم ة اًمٕمٞمديـ، ومٚمق     طميدًا قمٛميد 

 و ظمٓمييير ذم سم٤مًميييف    ير يييذ إذا  اعمٕميييرو  وؾميييٞمٚم٦م ًمإلقمييي م سميييدظمق  وىمييي٧م صييي ة 

اًمٕمٞمييد مل ي٘مٌييؾ ذًمييؽ ُمٜمييف؛ ٕٟمييف ىمييد يميي٤م  اعم٘مريضيي ًمرنميييع  و شمِمييٝمػم إذا  ذم قمٝمييد 

 ذاٟميي٤ًم سمٖم٤مييي٦م  ¢، ومٛمييـ  طمييدث سمٕمييد اًمٜمٌييل ومٛمييع ذًمييؽ مل يٙمييـ ذًمييؽ ُمًييٜمقٟم٤مً  ¢اًمٜمٌييل 

...  ¢اإلقميي م يٙمييق  ُم ٌريي٤ًم وُمٌرييدقم٤ًم، وُمٕمٜمييك ذًمييؽ  ٟمييف ي٘مييق  ُمًييردريم٤ًم قمييغم اًمٜمٌييل 

 سمٚم٤ًم  طم٤مًمف وًم٤ًم  او٤م  يمام ي٘م٤م   ٟمٓمؼ ُمـ ًم٤ًم  اعم٘م٤م .

وًميييذًمؽ ضمييي٤مء قميييـ  ُمييي٤مم دار انجيييرة ُم٤مًميييؽ سميييـ  ٟميييس ر  ا  قمٜميييف  ٟميييف ىمييي٤م : ُميييـ 

ظم٤م  اًمرؾمي٤مًم٦م، اىميرؤوا  ¢٤م طمًٜم٦م وم٘مد زقمؿ    حمٛمدًا اسمردع ذم اإلؾم م سمدقم٦م يران

ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمرِييييل ﴿ىمييييق  ا  شمٌيييي٤مرح وشمٕميييي٤ممم:  ٧ُم قَمَٚميييي ْؿ ِديييييٜمَُٙمْؿ َوَ ْاَْٛميييي اًْمٞمَييييْقَم َ يْمَٛمْٚميييي٧ُم ًَمُٙميييي

ُؿ اإِلؾْميي َم ِديٜمًيي٤م ٞم٧ُم ًَمُٙميي
ىميي٤م  رمحييف ا : وٓ يّمييٚم  رظميير نييذ  إُميي٦م  [7]الملئدد ة ﴾َوَرِويي

 يٙمـ يقُمئٍذ ديٜم٤ًم ٓ يٙمق  اًمٞمقم ديٜم٤ًم.  ٓ سمام صٚم  سمف  ون٤م، ومام مل

ُميييع  ¢ ذًا وم٤مًمر٘مريييي٥م  مم ا  قميييز وضميييؾ سمرنمييييع قمٌييي٤مدة مل شمٙميييـ ذم قمٝميييد اًمٜمٌيييل 

اسمريداع ذم اًميديـ وًميٞمس ًميف قم ىمي٦م  فوضمقد اعم٘مريض ًمٙمقهني٤م رشيٕمي٦م ذم قمٝميد  نيق  ٟمي

 سم٤معمّم٤مًم  اعمرؾمٚم٦م.

ٟمٕمقد  مم  ¢نذا  ذا يم٤م  اعم٘مريض ًمألظمذ سمرٚمؽ اعمّمٚم ٦م ىم٤مراًم ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

ؿمييٞم  اإلؾميي م اسمييـ شمٞمٛمٞميي٦م رمحييف ا  ومٞم٘مييق : و   مل يٙمييـ اعم٘مريضيي ىميي٤مراًم ذم قمٝمييد 

ٟمٔمير    يمي٤م  نيذا اعم٘مريضي ًمألظميذ سمرٚميؽ اًمقؾميٞمٚم٦م ؾميٌٌف   ي٤م  اعمًيٚمٛملم  ¢اًمٜمٌل 

ًميييٌٕمض إطمٙمييي٤مم اًمنميييقمٞم٦م ومٝميييذا اإل ييي٤م  نيييق اًميييذي يمييي٤م  اًمًييي٥ٌم ًمإلشمٞمييي٤م  سمقؾميييٞمٚم٦م 

اًمًيييٜم٦م نيييذ  ذم إظميييذ سميييام يمييي٤م   ٟمييير٩م ُميييـ قميييدم ¢ ظميييره مل شمٙميييـ ذم قمٝميييد اًمٜمٌيييل 

اعمّمٚم ٦م وم ٞمٜمئٍذ ٓ بقز إظمذ هب٤م؛ ٕ  اعم٘مريض ن٤م ؾمٌٌف نق شم٘مّمػم اعمًٚمٛملم 

 ذم اًم٘مٞم٤مم سمٌٕمض  طمٙم٤مم ديٜمٝمؿ.

ُمييـ إُم ٚميي٦م قمييغم ذًمييؽ ُميي٤م نييق واىمييع ذم يم ييػم ُمييـ اًمييٌ د اإلؾميي ُمٞم٦م ُمييـ اًميييار٥م 

 ٦م إلُمي ء اًمرل  صم٘مٚم٧م يم٤منؾ  يم ر اًمِمٕمقب اعمًٚمٛم٦م ومٗمرض نيذ  اًمييار٥م يمٛمّميٚم

ظمزيٜم٦م اًمدوًم٦م نذا سم  ؿمؽ ُمّمٚم ٦م وًمٙمـ نذ  اًميار٥م ُم٤م اًمذي  وضمٌٝم٤م؟  وضمٌٝم٤م 

ونييييل ٟمٔميييي٤مم اييييع إُمييييقا   ¢قمييييدم اًم٘مٞميييي٤مم سم٤مًمقؾميييي٤مرؾ اًمنمييييقمٞم٦م اًمرييييل ؾمييييٜمٝم٤م اًمٜمٌييييل 
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]ٕن  «إُمييييقا »اعم رٚمٗميييي٦م اعمييييذيمقرة ذم سمٕمييييض يمريييي٥م قمٚمييييامء اوييييدي٨م يمٙمريييي٤مب 

ًمٕمٚمييامء اًمييذيـ ومّمييٚمقا اًم٘مييق  ٓسمييـ زٟمجقيييف وهمػم يي٤م ُمييـ ا«إُمييقا »قمٌٞمييدن ويمريي٤مب 

شمٗمّمٞم ً ذم إُمقا  اًمرل بي٥م إمٝمي٤م و   شمٙميق  ُميدظمرة ذم ظمزيٜمي٦م اًمدوًمي٦م ًمر٘ميقم 

سمٛمّميييي٤مًم  اعمًييييٚمٛملم ؾمييييقاء ُميييي٤م يم٤مٟميييي٧م قم٤مُميييي٦م  و قم٤مدييييي٦م  و يم٤مٟميييي٧م ـم٤مرريييي٦م، وميييي٢مذا  ظمييييذ 

اعمًٚمٛمق  هبذا اًمنمع اًمذي ؾمٜمف اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م  همٜم٤منؿ قميـ وميرض 

ء ظمزيٜم٦م اًمدوًم٦م هب٤م، ومٗمل نيذ  اًمّميقرة ٓ بيقز وميرض وؾم٤مرؾ لٛمع إُمقا  و ُم 

ٟمٔمييؿ  و ومييرض وؾميي٤مرؾ قمييغم اعمًييٚمٛملم ٓ ٕ  اعم٘مر٣ميي ًمييٞمس ىميي٤مراًم وًمٙمييـ اًمًيي٥ٌم 

 ًمذًمؽ  ٟمام   ٤منؿ ٟمٔم٤مم ومرض اًمزيم٤مة ُم  ً.

 ُميي٤م.. ونييذا رظميير اًمٌ يي٨م ذم اعمّميي٤مًم  اعمرؾمييٚم٦م..  ُميي٤م  ذا يميي٤م  اعم٘مريضيي سمٗمييرض 

قدة ذم قمٝميد اًمٜمٌيل وضميد نيذا اعم٘مريضي مل ٟمٔم٤مم ضمديد ووؾمٞمٚم٦م ضمديدة مل شمٙميـ ُمٕمٝمي

يٙمـ ؾمٌٌف   ٤م  اعمًٚمٛملم ومٞمام ذيمرٟم٤م ُمـ سمٕمض  طمٙمي٤مم اًميديـ ومٝمٜمي٤م ُمي٤م دام    نيذ  

اعمّمٚم ٦م  ٘مؼ هم٤مي٦م رشقمٞم٦م ٓ خت٤مًمػ اًمنميٕم٦م سمقضمف ُمـ اًمقضمق  ومٗمل نذ  او٤مًم٦م 

 بقز إظمذ هبذ  اًمقؾمٞمٚم٦م، ونل شمدظمؾ ذم سم٤مب اعمّم٤مًم  اعمرؾمٚم٦م.

٤م  اًمًيييي٤مسمؼ:  ذا ومروييييٜم٤م    اًمدوًميييي٦م ىم٤مُميييي٧م سمقاضميييي٥م اييييع ُم ٤مًمييييف: ذم ٟمٗمييييس اعم يييي

إُمييقا  ُمييـ اًمٓمييرن اعمنمييوقم٦م يميي٤مًمزيمقات ُميي  ً ... وٟم ييق ذًمييؽ، صمييؿ ـميير  ـميي٤مرئ  و 

ـميير  قمييدو قمييغم سميي د اعمًييٚمٛملم واًمٜمٗم٘ميي٦م ... قمييغم سمٞميي٧م ُميي٤م  اعمًييٚمٛملم ....    نييذ  

ومٗميل إُمقا  اًمرل يم٤مٟم٧م دمٛمع سم٤مًمٓمرن اعمنموقم٦م همػم يم٤مومٞم٦م ًمرد ص٤مرٚم٦م نيذا اًمٕميدو 

نذ  او٤مًم٦م بقز ًمٚم ٤ميمؿ اعمًٚمؿ    يٗمرض رضار٥م ضمديدة ًمدومع ذًمؽ اًمٕمدو قمـ 

سميي د اعمًييٚمٛملم، وميي٢مذا قميي٤مد قمييغم  قم٘م٤مسمييف رومٕميي٧م نييذ  اًميييار٥م ٕهنيي٤م يم٤مٟميي٧م قم٤مرويي٦م 

 ًمدومع ذاح اًمٕمدو اًمّم٤مرؾ.

 ذا قمرومٜميي٤م نييذا اًمرٗمّمييٞمؾ اعمرٕمٚمييؼ سم٤معمّميي٤مًم  اعمرؾمييٚم٦م قمرومٜميي٤م طمٞمٜمييذاح اًمرٛمٞمٞمييز سمييلم 

اعمّمييٚم ٦م اًمرييل بييقز إظمييذ هبيي٤م ونييل هبييذ  اًمدىميي٦م اعمرٜم٤منٞميي٦م اًمٌدقميي٦م اًمْميي ًم٦م وسمييلم 

 اًمرل ... ؿمٞم  اإلؾم م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف ا ... 

 (20a/00:25:03( )20b/00:00:00)رحلة النور 
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 باب َٓ٘

... نؾ نل شمقىمٞمٗمٞم٦م  م اضمرٝم٤مدي٦م وُم٤م ر يٙمؿ ومٞمٛمـ يٜمنم اًمدقمقة ُمـ سم٤مب  ُمداظمٚم٦م:

 اًمرٛم ٞمؾ قمغم اعمنح ويريد    ينمح ...

نيذا ُميـ اٚمي٦م اًمرِميٌف سم٤مًمٙمٗمي٤مر ومي  بيقز اًمرٛم ٞميؾ ذم اإلؾمي م؛ ٕ  نيذا  اًمِمٞم :

اًمرٛم ٞمييؾ نييق ُمييـ قمٛمييؾ اًمٙمٗميي٤مر وىمييد  ييدصمٜم٤م يم ييػمًا ذم هنييل اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م قمييـ 

اًمرِمييييٌف و ُميييير  سم٤معم ٤مًمٗميييي٦م، ورظميييير ُميييي٤م ؾمييييٛمٕمرؿ ذم ذًمييييؽ .... سمٙمٚمٛميييي٦م  ٓ ُمٙميييي٤م   ًمييييق 

،  داة اًمرٜمٌٞمييف نييذ  قمرسمٞميي٦م، اًمرٛم ٞمييؾ وم قًمييقا نييذ  إضمٜمٌٞميي٦م ومٕمٚمييٞمٙمؿ    شمًييرٌدًمقن٤م سميي٠مٓ

وؾمٞمٚم٦م همرسمٞم٦م يم٤مومرة ٓ يقضمد قمٜمدنؿ ُم٤م قمٜمد اعمًٚمٛملم ُمـ اعمقاقمظ واًم٘مّمص اًمرل 

ذم إطم٤مديي٨م اًمّمي ٞم ٦م  ¢ ٙمٞمٝم٤م رسمٜم٤م شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم ذم اًم٘ميرر   و يرواي٤م ٟمٌٞمٜمي٤م 

سم ٞمييي٨م  هنييي٤م شمّميييقر نيييذ  اعمجٛمققمييي٦م ُميييـ اًمٜمّميييقص يم يييػمًا ُميييـ اويييقادث يٕمريييؼم هبييي٤م 

رٖمٜمق  هبي٤م قميـ اًمرٛم ٞميؾ، ونيذا اًمرٛم ٞميؾ سم٤مإلوي٤موم٦م  مم  ٟميف ُميـ قمي٤مدات اعمًٚمٛمق  ومٞمًي

 اًمٙمٗم٤مر ..

ومٞمٕمجٌٜمل ىمق   طمد إدسم٤مء اًمًقريلم، يم٤م  ي٘مق : سم٠م  نيذا اإلؾمي م ضمي٤مء  اًمِمٞم :

ُمٗمّميييييي ً طمرييييييك اعمًييييييٚمٛملم قم٘م٤مرييييييدنؿ و ومٙميييييي٤مرنؿ و ذواىمٝمييييييؿ، وميييييي  يٜم٤مؾمييييييٌٝمؿ نييييييذ  

اىمٝميؿ وطمًي٥م قمي٤مداوؿ اًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت اًمريل ي٘ميقم هبي٤م اًمٙمٗمي٤مر؛ ٕهني٤م ومّميٚم٧م طمًي٥م  ذو

ـَ ٓ ُي١ْمُِمٜمُقَ  سمِي٤م  ِ َوٓ ﴿وشم٘م٤مًمٞمدنؿ ويمٗمرنؿ، يمام ىم٤م  شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرر :  ِذي ُٚمقا اًم 
ىَم٤مشمِ

ـَ  ِذي يي ـَ اًم 
ـَ اْوَييؼ  ُِميي ِديٜمُقَ  ِدييي قًُمُف َوٓ َييي َم ا  ُ َوَرؾُميي ر  ٤م طَميي قَ  َُميي ُُميي ر  ِر َوٓ ُ َ

سمِيي٤مًْمٞمَْقِم أظِميي

٤مهِمُرو َ ُ وشُميييقا اًْمٙمِرَييي٤مَب طَمر يييك يُ  ْؿ َصييي ٍد َوُنييي ـْ َيييي ٦َم قَمييي ْزَيييي اًمِمييي٤مند:  [69]التوبدددة ﴾ْٕمُٓميييقا اْلِ

قًُمفُ ﴿ َم ا  ُ َوَرؾُميييي ر  ٤م طَميييي قَ  َُميييي ُُميييي ر  ومٝمييييذ  اًمرٛم ٞمٚمٞميييي٤مت ومّمييييٚم٧م قمييييغم  وًمئييييؽ  ﴾َوٓ ُ َ

 اًمٜم٤مس.
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رضب نييييذا إدييييي٥م اًمًييييقري ُميييي  ً يمٛم ييييؾ اًم ييييقب ومّمييييؾ قمييييغم  ٟمًيييي٤م  ُمٕمرييييد  

ويٞمؼ ومي  يًيرٓمٞمع    يٚمًٌيف، ويي١مشمك  ًمٞميف اًم٘م٤مُم٦م.. ُمٕمرد  اًمٌداٟم٦م، ومٞمي١مشمك  ًمٞميف سم يقب 

سم قب واـمل ومٞمّمػم ؾم ري٦م، وم٤مإلؾم م نق اًمذي يٚمٞمؼ سم٤معمًٚمٛملم وسمٙمؾ  طمٙم٤مُمٝمؿ، 

اًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت نل شم٘مٚمٞمد  ورون يٜمٌٖمل قمغم اعمًٚمٛملم    يًرٖمٜمقا قمـ يمؾ ُم٤م يم٤م  ُميـ 

نييييذا اًم٘مٌٞمييييؾ وسم ٤مصيييي٦م يمييييام ذيمييييرت رٟمٗميييي٤ًم  ٟمييييف ي٘مييييع ذم اًمرٛم ٞمٚمٞميييي٤مت يم ييييػم ُمييييـ اًمييييزور 

ؿ يٍمطمق  سمذًمؽ ُمـ  ضمؾ    شمٙمق  اًمرٛم ٞمٚمٞمي٦م ُمرج٤مٟمًي٦م رظميذًا سمٕمْميٝم٤م واًمٙمذب ون

سميلم اًمرضمي٤م  واًمٜمًي٤مء   ذا ظم  يمام ىمٚمٜم٤م  ٓ ُمـ آظمر طسمرىم٤مب سمٕمض زقمٛمقا، ونذا 

 و قمغم إىمؾ ُمـ شمِمٌف سمٕميض اًمرضمي٤م  سم٤مًمٜمًي٤مء ونيذا اًمرِميٌف يٙمٗميل وطميد     يٙميق  

 ؾم٤ًٌٌم عمٜمع اًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت نذ .

ٕسمرص، وي٘مق :    ا  ؾمٌ ٤مٟمف وشمٕم٤ممم  دب نيذا ... صقرة إىمرع وا ُمداظمٚم٦م:

 اعمٚمؽ ًمٞمٙمق  قمؼمة، ونذ  اًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت قمؼمة، ... اودي٨م نذا.

 ُم٤م ؿم٤مء ا ! ونذا ُمـ  رؾمٚمف؟ اًمِمٞم :

 رسمف. ُمداظمٚم٦م:

 .. نؾ ُمـ طمرج؟ ُمداظمٚم٦م:

نييؾ يم٤مٟميي٧م ُم ييؾ نييذ   «وم٢مييي٤ميمؿ وحمييدصم٤مت إُمييقر»ٟم ييـ قمييغم اًم٘م٤مقمييدة:  اًمِمييٞم :

ومم؟ قمٚمٛمييل  ٟميي٤م ... ًمٙمييـ ُمقويي٦م اًمٕمٍميي اويي٤مرض أ  ... إٟم٤مؿمييٞمد ذم اًم٘مييرو  إ

يمؾ  ُمر طمي٤مدث سم٤مإلؾمي م، واًمٌٜميقح اإلؾمي ُمٞم٦م ًميٞمس اخليؼم قميٜمٙمؿ سمٌٕمٞميد، ومٝميؾ نٜمي٤مح 

سمٜمييقح  ؾميي ُمٞم٦م.. نييؾ نٜميي٤مح اؿمييؽمايمٞم٦م  ؾميي ُمٞم٦م.. نييؾ نٜميي٤مح  ٟم٤مؿمييٞمد  ؾميي ُمٞم٦م؟ يم٤مٟميي٧م 

٤مؿميييٞمد إٟم٤مؿميييٞمد ُميييـ ىمٌيييؾ ظم٤مصييي٦م ذم سم دٟمييي٤م اًمًيييقري٦م وإرد  شمٚميييؽ اًميييٌ د يم٤مٟمييي٧م  ٟم

صيييقومٞم٦م ... يرٖمٜميييق  هبييي٤م ذم  ذيمييي٤مرنؿ، صميييؿ عمييي٤م  ومييي٤من اًمِمييي٤ٌمب قميييغم ُمييي٤م يًيييٛمك أ  

سم٤مًمّميي قة اإلؾميي ُمٞم٦م ومٝمييق قمييغم يشء ُمييـ اوييؼ ومٕمرومييقا    شمٚمييؽ إذيميي٤مر اًمرييل يميي٤مٟمقا 

يًيييٛمقهن٤م سم٤مًميييذيمر وقميييغم ـمري٘مييي٦م اًمّميييقومٞم٦م ... و مم رظمييير ، ومرٌيييلم    نيييذا سمٕمٞميييد قميييـ 

  نذا اًمٌديؾ ذم اقمر٘مي٤مدي ظميػم ُميـ اًمنمع، وم٤مًمِمٞمٓم٤م   وطمك نؿ سم٤مًمٌديؾ، ٓ ؿمؽ  
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اًمّمييييقومٞم٦م  و إٟم٤مؿمييييٞمد اًم٘مديٛميييي٦م، ًمٙمييييـ يٙمٗمييييل ذم نييييذ  إٟم٤مؿمييييٞمد  هنيييي٤م شمٚم ييييـ قمييييغم 

ًمٗميي٤مظ خترٚمييػ، إاًم٘مييقاٟملم اعمقؾمييٞم٘مٞم٦م وقمييغم إهميي٤مين اعم٤مضمٜميي٦م، اًمييٜمٖمؿ نييق نييق ًمٙمييـ 

ومييي  يقضميييد يشء ذم اإلؾمييي م ُميييـ نيييذا اًم٘مٌٞميييؾ  سميييدًا، يقضميييد ذم اإلؾمييي م ىمّمييي٤مرد سمييي  

ىمييييقي ي ييييػم ُميييي  ً اًمِمييييج٤مقم٦م ذم اًمٜمٗمييييقس، واًمٕمقاـمييييػ ذم ...  ؿمييييؽ وؿمييييٕمر  ؾميييي ُمل

 وٟم ق ذًمؽ، ًمٙمـ ن١مٓء ُمٞمققم٦م إهم٤مين اعم٤مضمٜم٦م ... ُمقؾمٞم٘م٤من٤م و ؾم٤مًمٞمٌٝم٤م.

  ٟم٤م  ذيمر ذم صٖمري يمٜم٧م ىمر ت ذم سمٕمض يمر٥م إدب ىمّمٞمدة:

 َّللع ووزا ذ وور َّلل وووسز وَّلللغووزا

 

 

 

 و ل َّلللػال وجسكذ  ون هوزا 

 ودم َّلللوووذ رى   وووس  َّلللاوووسى 

 

 سى كجوووم أ ووول أل وووس  َّلللاووو 

نييذ  اًم٘مّمييٞمدة ًمييق  ًم٘م٤منيي٤م اإلٟمًيي٤م  سمٚمٖميي٦م قمرسمٞميي٦م ومّمييٞم ٦م وسمٚمٝمجيي٦م قمرسمٞميي٦م سمٕمٞمييدة قمييـ  

إهميي٤مين نييذ  اعم٤مضمٜميي٦م واعم٤مرٕميي٦م ... يٛمٙمييـ ذًمييؽ، ًمٙمييـ    ٟمجٕمييؾ ُمييـ اًمييديـ  ٟم٤مؿمييٞمد 

ديٜمٞميي٦م قم٘مييدو٤م وىمييد ذرت ىمرهنيي٤م     ييؾ حمييؾ اًم٘مييرر  اًمٙمييريؿ، إرشـميي٦م أ  اًمرييل 

هن٤م سم٤مٕٟم٤مؿمٞمد اًمديٜمٞم٦م ًمٞمرًغم هب٤م اًمِم٤ٌمب، سمد  شمًجؾ ومٞمٝم٤م نذ  إٟم٤مؿمٞمد اًمرل يًٛمق

 .«ُمـ مل يرٖمـ سم٤مًم٘مرر  ومٚمٞمس ُمٜم٤م»   يرٖمٜمقا سم٤مًم٘مرر  يمام ىم٤م  قمٚمٞمف اًمً م: 

يمييؾ ظمييػم ذم اشمٌيي٤مع ُمييـ ؾمييٚمػ ويمييؾ رش ذم اشمٌيي٤مع ُمييـ ظمٚمييػ، وم٤مًمٌييدع ذم اًمييديـ ٓ 

يٕميير   صمرنيي٤م يمييؾ اًمٜميي٤مس،  ٟميي٤م  شمّمييقر    سمٕمييض اًمٌييدع شمٙمييق  حمرُميي٦م سميي  ؿمييؽ، وُمييـ 

نييي٤م يشء خيييي٤مًمػ اًمنمييييٕم٦م، ؾ ... يؽمشمييي٥م وراءًمذريٕمييي٦م ٕٟميييف ذم اعمًييير٘مٌسمييي٤مب ؾميييد ا

 وًمذًمؽ ُم٤م يٜمٌٖمل ٟم ـ    ٟمٖمػم يشء و٤م يم٤م  قمٚمٞمف  ؾم ومٜم٤م إوًمق .

 اوداء اًمذي يم٤م  ُمقضمقدًا ُمـ ىمٌؾ ذم اًمٕمرب. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م نق؟ اًمِمٞم :

 اوداء. ُمداظمٚم٦م:

 اوداء، طمداء اإلسمؾ، ـمٞم٥م. اًمِمٞم :
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ير، نيؾ ... أ  يقضميد  ًم٘مي٤مء اًم٘مّمي٤مرد شميدقمل سمٕميض ... .. روم٘مي٤ًم سمي٤مًم٘مقار ُمداظمٚم٦م:

يييييدقمق     نييييذا ُمييييـ نييييذا اًم٘مٌٞمييييؾ،  ًم٘ميييي٤مء ىمّميييي٤مرد ُمييييـ اًم٘مّمييييٞمدة نييييذ  وُمييييـ ىمّميييي٤مرد 

اعمٕمٚم٘م٤مت سم قب ًمٞمس ... و ٟمام سم قب اعمٚم يـ، وًميٞمس نيذ  ... و ٟميام اًمرضميؾ ي٘ميقم 

... وأ   دوات اًمرًيييجٞمؾ شمٓميييقرت سم ٞمييي٨م    دمٕميييؾ ًمرًيييجٞمؾ صيييقت رظميييٞمؿ ... 

 اًم٤ًمُمٕمق  ..ير٠مصمر سمف 

 ُمقؾمٞم٘مك. ُمداظمٚم٦م:

 ٓ، ًمٞم٧ًم ُمقؾمٞم٘مك ... يٕمٜمل: ... ومٝمؾ يٜمٙمر قمغم ُمـ ومٕمؾ نذا،  و... ُمداظمٚم٦م:

وا  ... اوؼ  ٟمف عم٤م شمْمٗمك نذ  إوص٤م  طمٞمٜمئٍذ ٓ ٟمًرٓمٞمع    ٟميدظمؾ ... ٓ  اًمِمٞم :

 .سمد    ٟمًٛمع ُمـ  ورد ُمـ ذًمؽ طمرك ٟمره  ص ٞم   ٟمف ٓ يقضمد شمٚم لم يقضمد يمذا

 ٟمٛمقذج ي٤م ؿمٞم  ٟم٠ميت سمف؟ ُمٕمٜم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

سمٕمض إٟم٤مؿمٞمد ىميد شمٙميق  يمٚميامت قميغم اًمٗمْميٞمٚم٦م وًمٙميـ ومٞمٝمي٤م ُمٞميق   مم  ُمداظمٚم٦م:

 سمٕمض إهم٤مين ..

 نذا اًمذي ىمٚمٜم٤م  رٟمٗم٤ًم، نق ي٘مق : ًمٞمس ومٞمٝم٤م يشء ُمـ ذًمؽ ٟمًٛمع. اًمِمٞم :

... نٜميييي٤م اٟمرنميييي  ُميييير ونييييق ُميييي٤م ي٘ميييي٤م  سم٤مًمٗمٞمييييديق اإلؾميييي ُمل، اإلظمييييقا  ذم  ُمداظمٚميييي٦م:

ت قمٜمدٟم٤م سمٞمع إرشـم٦م نذ  اعم ٤مرضات واخلٓم٥م ويميذا،  يْمي٤ًم نٜمي٤مح ذم اًمرًجٞم 

... يًٛمقهن٤م اًمٖمّمـ... يًيجؾ  ؾمي ُمل،  ييو  ومٞمٝمي٤م صيقر سمٕميض اعمِمي٤مي  ... 

 ُمـ ص٤مًم  اًمدقمقة، ... اًمدقمقة    شمّمقر ُم  ً واًمٕمٞم٤مذ سم٤م  اًمِمٞم  إًم٤ٌمين ... 

 ٓ ؾمٛم  ا . اًمِمٞم :

فمٝمر اًمِمٞم  ذم اًمّمقرة ... ىمقة شم٠مصمػم   ىمقه ٓ ؾمٛم  ا ، ومٞم٘مقًمق :  ذا  ُمداظمٚم٦م:

 ُمـ ... ومٜمقد قمغم نذ  اًمٜم٘مٓم٦م سم٤مًمذات، ضمزاح ا  ظمػم.
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اًمًيي١ما  سم٢مبيي٤مز: ذم ضمييدة ضميي٤مءين ُمٜمييدوب ُمييـ ظميي   ... اعمديٜميي٦م وىميي٤م   اًمِمييٞم :

قمٜميييد   ؾميييئٚم٦م شمٌ٘م٤منييي٤م ُميييـ سمٕميييض ... يرييييد    يرٚم٘ميييك ُمٜميييل ضمقاهبييي٤م، ىمٚمييي٧م: و ٟمييي٤م ذم ... 

اعمٞمٕم٤مد ذيمر ُم٤م يِمٌف يم ُمؽ  و سمّميقرة  وؾميع ...  ٓ اشمٗم٘مٜم٤م قمغم يقم ُمٕملم، صمؿ ضم٤مء 

 ٟمف يرهم٥م    ي٠مظمذ صقرة ُمـ  ضمؾ    يٜمنمن٤م ومقن اعم٘مي٤م  اًميذي ؾميٞمذيٕمف  و يٓمٌٕميف 

قمٜمل وم٠مصٖمٞم٧م  ًمٞمف ـمقي ً و ذا يزيـ ويؼمىمش ـمٚمٌف ٕ  نذا  ٟمٗمع و ؿمد شم٠مصمػمًا قمٜمدُم٤م 

ـ ٓ ٟميره نيذا يٕمرومقا صقرة اًمِمٞم  وُمـ نذ  اًمٗمٚمًٗم٦م، ىمٚم٧م ًمف: سم٤مرح ا  ومٞمؽ! ٟم ي

... ٕ  نييييذا اًميييير ي يٛمٙمييييـ    ٟمًييييٚمٙمف و   ٟمٛمِمييييٞمف ومييييٞمام ًمييييق مل يٙمييييـ نٜميييي٤مح قمٜمييييدٟم٤م 

ًمٕميـ ا  »ٟمّمقص  رم اًمرّمقير واىمرٜم٤مء اًمّمقر،  ُم٤م واًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م ي٘ميق : 

ودظمٚميي٧م ذم سم يي٨م ُمٓمييق  و   سمٕمييض اعمٕميي٤مرصيـ يٗمرىمييق  سمييلم اًمّمييقر  «اعمّمييقريـ

ٝمييل ُم٤ٌمطميي٦م  مم رظميير ، ومٝمييذ  ىمٚميي٧م ًمييف: اًمٞمدوييي٦م ومٝمييل حمرُميي٦م واًمّمييقر اًمٗمقشمقهمراومٞميي٦م وم

... واييييقد قمييييغم اظميييير ط اًمٕمٛمٚمٞميييي٦م ُمييييع اًمٜمرٞمجيييي٦م صمٛمييييرة واطمييييدة وقمييييغم ذًمييييؽ يٕمٜمييييل 

 رصوم٧م ُم٤م ـمٚم٥م ُمٜمل.

واعمِمٙمٚم٦م ىمًؿ اعم٘م٤م  ذم طمٚم٘م٦م  ومم، ورسمام ذم همٞمٌريل يٜمنمي اًمٌي٤مىمل، اًمِمي٤مند: 

ٟم ييـ ٓ ٟمييره اًمرّمييقير  ٓ ًمٚميييورة  و ويي٤م ... شم٘مرْمييٞمف او٤مضميي٦م وًمييٞمس ومٞمييف ُمييية، 

 نذا ظم ص٦م ُم٤م ؾمٌؼ، وأ   ؾمٛمٕمٜمل اًمنميط:و

 اًمنميط: ُمداظمٚم٦م:

 ... ُمٜمؽ ... ُم٤م ًمٞمس سمٕمض ي٠مظمذ سمٕمض ... سمٕمض ... 

 ...  يْم٤ًم  ٟم٤م  ؾم٠م  قمٜمف ًمٙمـ ... ُمداظمٚم٦م:

 نذا ؾمٛمٕمرف ُم٤م ومٞمف يشء، ًمٙمـ ؾمٛمٕمٜم٤م اعم ٤م  اًمذي  ٟم٧م  رشت  ًمٞمف: اًمِمٞم :

 نذا ذم ... ذم طمٗمر اًم٤ٌمـمـ. ُمداظمٚم٦م:

 . اًمذي  ؾمٛمٕمف  ٟم٧م ىمٚم٧م زم: اؾمٛمٕمف.ُم٤م  دري .. اًمِمٞم :

 ...  ُمداظمٚم٦م:
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 نذ  شمِمٌف ٟمقٟمٞم٦م اسمـ ىمٞمؿ القزي٦م ومٝمل .. اًمِمٞم :

 يمٚمٝم٤م ذم نذ  اًمّمقرة. ُمداظمٚم٦م:

ذم نييذ  اًمّمييقرة، ٟمٕمييؿ  ٟميي٤م ؾمييٛمٕمرٝم٤م قمٜمييدي ذم اًمًييٞم٤مرة ويميي٤م  رشيييط ...  اًمِمييٞم :

 نذ ،  شمٔمٜمٜمل ... اًمديٜمٞم٦م ...

... سمّمييقت ٟميي٤مقمؿ ويٌٝمييرج نيي٤م  ٓ، نٜميي٤مح فمٝميير إٟم٤مؿمييٞمد الامقمٞميي٦م اًمرييل ُمداظمٚميي٦م:

 نذا ُم٤م ومٞمف  ؿمٙم٤م ..

 ٓ سم٠مس! ًمٙمـ ـمٞم٥م اًم٘مًؿ اًم ٤مين .. اًمِمٞم :

 اًم٘مًؿ اًم ٤مين: ... نذ  اًمّمقرة ًمٙمـ ًمٙمق  اًم٘م٤مرئ ... اًمٗمٙمرة ...  ُمداظمٚم٦م:

 أ  ٟم٠مشمٞمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 ن٤مت ٟمره. اًمِمٞم :

  يْمييي٤ًم  ٟم٤مؿميييٞمد ي٘مقًميييق  ومٞمٝمييي٤م طمييي٨م قميييغم الٝمييي٤مد  ٟم٤مؿميييٞمد الٝمييي٤مد ؿمييي٤ٌمسمٜم٤م ُمداظمٚمييي٦م:

 ؿم٤ٌمسمٜم٤م نٞم٤م  مم الٝم٤مد ونٙمذا ..

 نذ  ي٘مقًمق  قمٜمدٟم٤م ذم اًمِم٤مم: ...  اًمِمٞم :

 ي٘مقًمق  نذا ُم ؾ اوداء ... ُمداظمٚم٦م:

 نٙمذا ي٘مقًمق ... اًمٕمرب شمٕمرومق  اوداء ًمإلسمؾ وص٤مروا طمداء ًمٚمٌنم؟! اًمِمٞم :

 همرسم٤مء.. همرسم٤مء.. همرسم٤مء.. ًمـ ٟم٤ٌمزم سم٤مًم٘مٞمقد سمؾ ؾمٜمٛميض ًمٚم ٚمقد.. ُمداظمٚم٦م:

 .¢: نق يٜمِمد يدظمؾ طمدي٨م اًمرؾمق  ... ي٘مق  ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م! ... اًمٙم م ... ُمقضمز اًمٙم م ذم نذا إُمر. ُمداظمٚم٦م:

شمٙمٚمٛمٜم٤م رٟمٗم٤ًم ي٤م  ظمل...  ذا يم٤مٟم٧م ىمّمٞمدة سم٤مًمٚمٖمي٦م اًمٕمرسمٞمي٦م ومٞمٝمي٤م وقميظ.. ومٞمٝمي٤م  اًمِمٞم :

طمييض قمييغم ـمٚميي٥م اًمٕمٚمييؿ.. ومٞمٝميي٤م طمييض قمييغم اًمّمييؼم وقمييغم اًمِمييج٤مقم٦م واًم ٌيي٤مت قمٜمييد 
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سم٤مًمٚمٝمج٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٚمٞمٛم٦م هميػم ُمري٠مصمرة سمي٤مٕذوان ُم ىم٤مة اًمٙمٗم٤مر وإقمداء و مم رظمر  و

إقمجٛمٞم٦م واًم٘مقاٟملم اعمقؾميٞم٘مٞم٦م وم٠مٟمي٤م ُمي٤م قمٜميدي ُمٜمٝمي٤م ُمي٤مٟمع، ًمٙميـ اًمٕمٍمي اوي٤مرض ... 

نذا اًمٌمء اًم٘مديؿ، ... ي٘مرب اعمٛمٜمقع سم٤مؾمؿ اعمرهمقب، واعمرهمقب أ  نل نذ  

يم ييػم  اعمييقازيـ اعمقؾمييٞم٘مٞم٦م طمرييك اًم٘مييراء اًمٞمييقم  صييٌ قا اًمييذيـ ي٘مييرؤو  اًم٘مييرر  يٚمرييزم

ُمٜمٝمؿ اًم٘ميقاٟملم اعمقؾميٞم٘مٞم٦م ونيذ  ... اًمقاطميد ُميٜمٝمؿ يّميٕمد سم٤مٔيي٦م وي٘مٚمي٥م ومٞمٝمي٤م ويٜميز  

ُمراقمٞميييي٤ًم.. ًمييييٞمس ُمراقمٞميييي٤ًم اًمقوييييع .... دميييي٤موب ُمييييع أييييي٤مت رنٌيييي٦ًم رهمٌيييي٦ًم و ٟمييييام ُمييييع 

اعمقازيـ اعمقؾمٞم٘مٞم٦م، وم٢مذا يم٤م  يم م ا   ٟمزًمق  قمغم نذ  اًم٘مقاٟملم ومٙمٞمػ ٓ يٗمٕمٚمق  

 ؟ُم ؾ ذًمؽ و يم ر ُمٜمف ذم إؿمٕم٤مر

ٟم ييييـ ٟمًيييي٠م  ا  قمييييز وضمييييؾ    ي ٌرٜميييي٤م داريييياًم قمييييغم اًمٙمريييي٤مب واًمًييييٜم٦م قمييييغم ُمييييٜمٝم٩م 

 اًمًٚمػ؛ ٕ  اًمذي ٓ يٕمر  اًمًٚمػ ٓ يٛمٙمـ    يٕمر  اًمنمع... 

ٓ ٓ، قمٗمقًا ... واًمّميقرة اًمٗمقشمقهمراومٞمي٦م ٓ ُميـ طمٞمي٨م شمٕمٚمٞم٘مٝمي٤م، ُميـ طمٞمي٨م شمّميقير 

 نرة.نذ  سم٤مًمٞمد وشمٚمؽ سم٤مًٔم٦م ُم٤م اًمٗمرن؟ ٓ يقضمد ذم اإلؾم م ُم ؾ نذ  اًمٔم٤م

قمٗمييقًا يٕمٜمييل: نييذا إُميير يٕمٜمييل: ... ٟم٘مييق : يقضمييد أ   ؿمييٞم٤مء  ظمييره ُميي٤م  ُمداظمٚميي٦م:

 ومٞمٝم٤م شمّمقير ومٞمٝم٤م ٟم٘مؾ ُم٤ٌمرش؛ ٕٟمف ُمـ سم٤مب ... ومٞمف  ضمر ... يٙمق  اًمٌٞم٧م سمٕمٞمد ضمدًا.

ًمق اؾمرئذا  ُمٕمرو  ... ونؿ يم٤مٟمقا  جقٟمٜم٤م    نذ  اًمّمقرة اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م ُم ؾ  اًمِمٞم :

٤مٟمٞم٦م جمرد ُم٤م يزو  اإلٟم٤ًم  ُمـ اعمررة ذنٌي٧م اًمّميقرة،  ًميٞمس اعمررة ًمٙمـ نذ  صم٤مسمر٦م ونذ  وم

 ؟اًمذي شمرد  ٟم٧م    شم٘مقًمف يِمٌف ا٤مُم٤ًم اًمّمقرة ذم اعمررة

 ٓ،  ريد     ؾم٠م  قمـ طمٙمؿ نذ  اًمرل شمٗمٜمك  يْم٤ًم سمذن٤مب اًمرضمؾ. ُمداظمٚم٦م:

  ذا يم٤م  يم٤معمررة ومٕمروم٧م القاب، ًمٙمـ نؾ نل يم٤معمررة؟ اًمِمٞم :

 ..ٟمٕمؿ، أ  قمٜمد اًمٌٞمقت  ُمداظمٚم٦م:

 ... اًمِمٞم :

 ...  يْم٤ًم ٟمٗمس اًمٌمء اٟمر٘مؾ  مم ضمٝم٤مز رظمر ضمديد قمٜمد ... ُمداظمٚم٦م:



 وسائل الدعوة --------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباىي يف امليهج

330 

 ٟمييي٤م  قمييير  أ   قمروميييف يييي٤م  ظميييل،  ٟمييي٤م ر يييي٧م نيييذا ذم سمٚمجٞمٙمييي٤م وُمييي٤م يمٜمييي٧م  اًمِميييٞم :

 قمروميييف، يمييي٤م  سمييي٤مب اًم٘مٜمّميييٚمٞم٦م اًمريييل اويييٓمررٟم٤م ًمٚميييدظمق   ًمٞمٝمييي٤م ُميييـ  ضميييؾ    ٟمٜمر٘ميييؾ ُميييـ 

ُمقفميػ ي٘ميػ وراء اًمٌي٤مب سمٚمجٞمٙمي٤م  مم سمٚميد رظمير ُمي٤م يًيٛم ق  سم٤مًميدظمق  ومٙمي٤م  نٜمي٤مح 

ويمٜم٧م  را  يٜمٔمر  مم اعمٙم٤م ، ؾم٠مًم٧م:  مم ُم٤مذا يٜمٔمر؟ ىم٤م : يٙمِمػ اًمٓم٤مرن ًمٚم٤ٌمب، 

اًمٓمييي٤مرن ًمٚمٌييي٤مب ُمييي٤م ييييدري ُمييي٤مذا ذم اًميييداظمؾ  ُمييي٤م اًميييذي وراء اًمٌييي٤مب يٙمِميييػ اًمٓمييي٤مرن 

ًمٚم٤ٌمب     قمر  نذا، ًمٙمـ نذ  يم٤معمررة يزو  اًمٓمي٤مرن شميزو  اًمّميقرة اًمريل ررني٤م ُمي٤م 

 وراء اًم٤ٌمب.

ي٤م ؿمٞم ! أ  اوٓمررٟم٤م ٟم يـ ٟميدرس ذم ال٤مُمٕمي٦م هبيذ  اًمّميقرة، ـمٞم٥م  ُمداظمٚم٦م:

 شمقضمد ؿم٤مؿم٤مت ..

ٓ سم٠مس يي٤م  ؾمير٤مذ!  ٟمي٤م ُمٕميؽ ذم نيذا يمٚميف ُمي٤م دام اًمّميقرة شميزو  وم٠مٟمي٤م ُمٕميؽ  اًمِمٞم :

 نذ  ُم ؾ اعمررة ًمٙمـ يم٤م  اًم١ًما  سم٤مًمٗمٞمديق.

 نق سم٤مًمٗمٞمديق اًمٜم٘مؾ اعم٤ٌمرش أ  يٙمق  سمقاؾمٓم٦م اًمٗمٞمديق. ُمداظمٚم٦م:

 ضمد ٟم٘مؾ  ٍم ويقضمد ٟم٘مؾ يزو .ًمٙمـ يمٞمػ يق اًمِمٞم :

 نذا ٓ  ٍم ًمٙمـ ًمق  رادوا طمٍم  اؾمرٓم٤مقمقا. ُمداظمٚم٦م:

 نذا نق وم ٞمٜمام  ٍم، ُم٤م اًمٗمرن سملم نذا واًمّمقرة؟ اًمِمٞم :

 عم٤م ٓ  ٍم اٟمرٔمر؟ اًمٜم٘مؾ ...  ٍم عم٤مذا ُم٤م  ٍم؟ ُمداظمٚم٦م: 

 ٓ ٓ، نق ُم٤م ىم٤م  ٓ  ٍم .. اًمِمٞم :

 اظمٚمٞم٦م ُمـ دو  ُم٤م  ٍم ...... ُم٤ٌمرش ... ُم٤ٌمرش ... د ُمداظمٚم٦م:

  ٟم٤م ُمٕمؽ ًمٙمـ  ٓ يٛمٙمـ طمٍمن٤م؟ اًمِمٞم :

 سمغم  ذا  رادوا. ُمداظمٚم٦م:

 نق نذا اًمرٜمٗمٞمذ ُم٤م نق  ًمٞمس نق نذا؟ اًمِمٞم :
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ٟمٗمييس إُميير ... ييي٤م ؿمييٞم ، نٜميي٤مح شمقضمييد يميي٤مُمػما شم٘مييقم سم٤مًمرّمييقير  ذا  ردت، نييذ   ُمداظمٚميي٦م:

ًمٕمييييامرة اًمٗم ٟمٞميييي٦م سم  ٝميييي٤م أ   صيييي ٤مب رشيميييي٤مت ... سمٕمييييض اًمرجيييي٤مر ... قمٜمييييد  قمييييام  ذم ا

 ..وقمام  نٜم٤مح ونٜم٤مح، ومٕمٜمد  يمؿ ضمٝم٤مز يراىم٥م قمامًمف ذم يمؾ اًمٕمامرر ونق يٜمٗمذ

ي٤م  ؾمر٤مذ سمي٤مرح ا  ومٞميؽ! ُمي٤م ذم طم٤مضمي٦م نيذا اًمرٗمّميٞمؾ، اًمرٗمّميٞمؾ ُمٗمٞميد ذم  اًمِمٞم :

ٟم٘مٓميي٦م اخليي  ،  ُميي٤م ذم ٟم٘مٓميي٦م ٓ ظميي   ومٞمٝميي٤م ٟم٘مييق  ٟم ييـ يميي٤معمررة اعمٕمرووميي٦م ىمييدياًم، 

 ٟمييف ُميي  ً ذم يم ييػم ُمييـ اًمنميييم٤مت  و اًمرييل يًييٛمقن٤م  نييذ  اعمييررة ُمرٓمييقرة، ٟم ييـ ٟمٕميير 

ُميي٤مذا؟ يٌٞمٕمييق  ومٞمٝميي٤م قمديييد ُمييـ اًمٌْميي٤مرع؟ اًمًييقسمر ُم٤مريميي٧م، وذم سمٕمييض اًمييدو   يْميي٤ًم 

وطمرك ذم سمٕمض اعم٤ًمضمد يْمٕمقا اًمٙمِم٤م  نذا نٜمي٤مح ُمراىمي٥م ُميـ داظميؾ ُميـ ... ٓ 

اؿ، ًمٙمـ زا  ُمـ نٜم٤م ذن٧ٌم اًمّمقرة ومٝمذ  ُمررة ُمرٓمقرة، ومٝمذا ٓ  ر٤مج  مم سم ٨م 

 مم اؾمييييرٜمزا  ٕٟمييييف ًمييييٞمس ُمقوييييع ظميييي  ، ًمٙمييييـ  ٟميييي٧م قمٜمييييدُم٤م شم٘مييييق  ضمقاسميييي٤ًم قمييييـ وٓ 

ؾميي١مازم:  يٛمٙمييـ طمٍميي نييذ  اًمّمييقرة  و ٓ و قميي٤مدة قمروييف قمييغم اًمٜميي٤مس  و ٓ؟ ىمٚميي٧م 

 ٟمف وٙمـ، ـمٞم٥م! نٜم٤م اًمٌ ٨م أ : نذا اًمذي  ُمٙمـ وومٕمي ً طمٍمي و صيٌ  يٕميرض 

صم٤مسمرييي٦م وُمر ريمييي٦م ذم اًمرٚمٗمييي٤مز وييييرا  اًمٜمييي٤مس  ؿميييٙم٤مًٓ و ًمقاٟمييي٤ًم يم٠مٟميييف  ُمييي٤مُمٝمؿ، نيييذ  صيييقر 

ًمييٞمس ذًمييؽ ... اإلٟمًيي٤م  ُميي  ً  و اوٞمييقا  نييذ  ُميي٤م اًمٗمييرن سمٞمٜمٝميي٤م وسمييلم اًمّمييقرة ؾمييقاء 

 اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م إومم  و أ  سمٙم٦ًٌم واطمدة نؾ يقضمد ومرن؟

  ٟم٤م اًمذي ومٝمٛم٧م أ   ٟمف  ذا طمٍمت اٟمر٘مٚم٧م وٙمؿ  رظمر. ُمداظمٚم٦م:

 نق نذا. اًمِمٞم :

 و ذا ُم٤م طمٍمت ومٞمجقز. ُمداظمٚم٦م:

يشء  ذا.. ؾمييٌ ٤م  ا ! سميي٤مًمٕمٙمس نييذ  رًميي٦م شمًيي٤مقمد قمييغم يمِمييػ  ٓ ُميي٤م ذم اًمِمييٞم :

اًمٚمّميقص ... واًمٗمجي٤مر واًمنيان و مم رظمير ،  ُميي٤م عمي٤م اٟم ٍميت صي٤مرت يميام ىمٚميي٧م 

 رٟمٗم٤ًم: نذ   رش ُمـ اًمّمقرة ال٤مُمدة؛ ٕهن٤م صقرة ُمر ريم٦م.

 (19a/00:43:42( )19b/00:00:00( )19b/00:02:39)رحلة النور 
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 باب َٓ٘

٤مرؾ اًمييدقمقة  مم ا  شمٕميي٤ممم شمقىمٞمٗمٞميي٦م  م  هنيي٤م اضمرٝم٤مدييي٦م؟ نييؾ وؾميي  نٜميي٤م ؾميي١ما  ي٘مييق :

سمٛمٕمٜمييك  ٟمٜميي٤م نييؾ بييقز ًمٜميي٤م ُميي      ٟمر ييذ يمييرة اًم٘مييدم وؾمييٞمٚم٦م وـمري٘ميي٦م لٛمييع اًمِميي٤ٌمب 

ًمٚميييدقمقة  مم ا  شمٕمييي٤ممم يميييذًمؽ ُمييي      ٟم٘ميييٞمؿ ]ُمقاريييدن ًمر٘ميييديؿ اًمٓمٕمييي٤مم واًمِمييي٤مي نيييؿ 

 )..(وُم٤م  مم ذًمؽ؟

خت٤مذنيي٤م وؾميي٤مرؾ دقمييقة، ذًمييؽ الييقاب ٓ ٟمييره نييذ  اًمقؾميي٤مرؾ  ٟمييف بييقز ا اًمِمييٞم :

ٕ  سمٕمْمييٝم٤م قمييغم إىمييؾ نييل ُمييـ اعم نل،واعم نييل يمييام ضميي٤مء ذم طمييدي٨م اًمرؾمييق  

ومٞمام  ظمرضمف اإلُم٤مم اًمٜم٤ًمرل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمه وهمػم  ذم همػم ،قمـ ضم٤مسمر سميـ قمٌيد  ¢

يمييييؾ نييييق يٚمٝمييييق سمييييف اسمييييـ ردم سم٤مـمييييؾ  ٓ ُمداقمٌرييييف »ىميييي٤م :  ¢ا  إٟمّميييي٤مري    اًمٜمٌييييل 

نييذ   رسمٕميي٦م  ؿمييٞم٤مء ذيمرنيي٤م اًمٜمٌييل   «ُمٞمييف سم٘مقؾمييف واًمًيي٤ٌمطم٦مًمزوضمرييف وُمداقمٌرييف ًمٗمرؾمييف ور

 هن٤م ُمًر ٜم٤مة ُمـ اًم٤ٌمـمؾ، ُمًر ٜم٤مة ُمـ اعم نل اًم٤ٌمـمٚم٦م ،يمؾ نق يٚمٝميق سميف اسميـ ردم  ¢

ومٝمق سم٤مـمؾ  ٓ نذ  إُمقر إرسمع، وم٢مذا ضمئٜم٤م  مم سمٕمض اعم نل اًمرل ضمدت ذم نذا 

ة اًمًٚم٦م واًمٓم٤موًم٦م و اًمٕمٍم ُمـ ذًمؽ ُم  ً يمرة اًمًٚم٦م يمام ضم٤مء ذم اًم١ًما  وٟم قن٤م يمر

و  مم رظمييييير ، وم ًيييييٌٜم٤م    ٟمّميييييقر شمٕم٤مـمٞمٝمييييي٤م ًم٘مّميييييد نيييييق ىمّميييييد رشقميييييل ونيييييق شم٘مقيييييي٦م 

اًمٌييد ، ُم٤م اختيي٤مذ ذًمييؽ وؾمييٞمٚم٦م ًمٚمييدقمقة ،ومٝمييذ   وًٓ :ـمري٘ميي٦م  ضمٜمٌٞميي٦م قمييـ اإلؾميي م وم٘مييد 

-ُم٣م قمغم اعمًٚمٛملم نيذ  اًم٘ميرو  اًمٓمقيٚمي٦م ومل يٕمير  وميٞمٝمـ  هنيؿ اختيذوا اًمٚمٝميق 

 ؾمٌٞمؾ اًمدقمقة، وٟم ـ ٟمٕمٚمؿ اٞمًٕم٤م    ؿم٤مء ا     ؾمٌٞم ً ذم -وًمق ضمٕمٚمٜم٤م  نقا ُم٤ٌمطًم٤م

نٜم٤مح  ُمقر اٜمع رشقًم٤م ُمـ سم٤مب ؾمد اًمذريٕم٦م، وًمٞمس اعمٜمٝم٩م قمـ نيذ  إُميقر سميذاو٤م 

ٚمنميع ؾميقاء يم٤مٟمي٧م اعم ٤مًمٗمي٦م ًمو ٟمام ٕٟميف خيِميك ُمٜمٝمي٤م    شمي١مدي  مم ُمي٤م نيق خمي٤مًمػ 

ع يٛمٜميع ُمـ سم٤مب اًمٙمران٦م  و ُمـ سم٤مب اورُم٦م،و ضمد    نذا اًمذي يِميػم  ًمٞميف    اًمنمي
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ُمـ سمٕمض اًمقؾم٤مرؾ وًمق  هن٤م يم٤مٟم٧م ذم ُمرشمٌي٦م اإلسم٤مطمي٦م،  ذا يمي٤م  خُيِميك    شمي١مدي  مم 

ُم٤م نق داظمؾ ذم سم٤مب اًمٙمران٦م وم٢مين  عمس    نذا ىمد وىمع ذم زُمٜمٜم٤م نذا طمٞمٜمام اختذ 

ًمر٘مرييي٥م اًمٜميي٤مس  مم اًمييدقمقة،ومٙمٚمٙمؿ يٕمٚمييؿ  -سمٕمْمييٝمؿ سمٕمييض اعم نييل وؾمييٞمٚم٦م زقمٛمييقا

ذو  إذا  واًمٕمييييز  قمييييغم سمٕمييييض  ٟمييييف يميييي٤م   مم قمٝمييييد ىمرييييي٥م سمٕمييييض اًمّمييييقومٞم٦م ير يييي

أٓت اعمقؾميييٞم٘مٞم٦م ؾمييي٤ًٌٌم لٚمييي٥م اًمْميييٞمق   مم صيييقومٞمرٝمؿ وضميييرت ردود يم يييػمة سميييلم 

 نيييؾ اًمٕمٚميييؿ وسميييلم  نيييؾ اًمرّميييق  ذم  يييريؿ رٓت اعم نيييل واًمٓميييرب  و  سم٤مطمرٝمييي٤م، 

وم٠منيييؾ اًمٗم٘ميييف واًمٕمٚميييؿ ٓ ؿميييؽ  هنيييؿ يمييي٤مٟمقا ُميييع ُمييي٤م ي٘مرْميييٞمف ٟميييص اًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م ُميييـ 

ًمّمقومٞم٦م ُمذن٤ًٌم رظمر وذنٌقا ومٞمف  مم  سم٤مطم٦م اعم نل  ريؿ اعم نل، سمٞمٜمام اختذت ا

طمرييك اًميييب قمييغم اًمييد  واًمٓمٌييؾ وٟم ييق ذًمييؽ، نييذا ُمٕمييرو  قمييـ اًمّمييقومٞم٦م ىمييدياًم 

وًمًٜم٤م سم ٤مضم٦م  مم    ٟمذيّمر سمام نق ُمٕمرو  ًمديٙمؿ  ٟمف ُمٜمٙمر،ويم٤م  ُمـ ومْمؾ اًمدقمقة 

اًمًييييٚمٗمٞم٦م ذم يمييييؾ اًمييييٌ د اإلؾميييي ُمٞم٦م شم٘مريًٌيييي٤م    شمٜمٌييييف ايييي٤منػم اًمٜميييي٤مس ًمييييٌٓم   سمٕمييييض 

رّميييقوم٦م ذم  سم٤مطمييي٦م نيييذ  أٓت، ومٜمِمييي٠م ضمٞميييؾ  ؾميييٚمٙمقا ُمًيييٚمًٙم٤م وؾميييًٓم٤م سميييلم  وًمئيييؽ اعم

ونييييي١مٓء وم٠موضميييييدوا  ٟم٤مؿميييييٞمد ؾميييييٛمقن٤م سم٠مٟم٤مؿميييييٞمد  ؾمييييي ُمٞم٦م، و ىم٤مُمقنييييي٤م ُم٘مييييي٤مم إٟم٤مؿميييييٞمد 

اًمّميييقومٞم٦م اًمريييل يمييي٤م  ي٘ميييؽم  ُمٕمٝمييي٤م  طمٞم٤مًٟمييي٤م يشء ُميييـ شمٚميييؽ أٓت اعم رُمييي٦م، وُمْميييقا 

ٞمد اإلؾمي ُمٞم٦م قميغم قمغم ذًمؽ سمْميع ؾميٜملم ونيؿ يٚم ٜميق   ٟم٤مؿميٞمدنؿ اعمًيامة سم٤مٕٟم٤مؿمي

شم طملم إهم٤مين اًمّمقومٞم٦م ونؿ ذم اًمقىمي٧م ٟمٗمًيف قميغم شم طميلم إهمي٤مين اًمقصمٜمٞمي٦م اًمريل 

ر ييذيـ ذًمييؽ ُمٜمٝمجيي٤م يرٖمٜمييك هبيي٤م يم ييػم ُمييـ ومًيي٤من اعمٖمٜمييلم اعمٕمٚمٜمييلم سمٖمٜميي٤مرٝمؿ سمييؾ واعم

وىميييي٧م ـمقيييييؾ طمرييييك اٟمْمييييؿ  مم نييييذ  إٟم٤مؿمييييٞمد اًمرييييل يًييييٛمقهن٤م  نييييؿ، صمييييؿ مل يٛمييييض

٤م اًميييب سم٤مًمييد ، ونٙمييذا يرييدرج اًمِمييٞمٓم٤م  ًمٌٜمييل سم٤مٕٟم٤مؿمييٞمد اإلؾميي ُمٞم٦م وميي٠مدظمٚمقا  ًمٞمٝميي

ؾ أ  سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٙمييرة اًم٘مييدم يييٜم٘مٚمٝمؿ ظمٓميييقة  مم  اإلٟمًيي٤م  سمٜم٘مٚمييف ُمييـ ُميي٤م نييق ُمٌيي٤مح ًمِٜمَُ٘ميي

 دظم٤م  نذ  اًمقؾمٞمٚم٦م يمقؾمٞمٚم٦م ًمدقمقة اًمٜم٤مس  مم اإلؾم م، ًمٙمـ اًمِمٞمٓم٤م  يْمؾ ُمررًٌٕم٤م 

يم يػم ظمٓمك اعمًرٛمٕملم ًميف ٕو  دقميقة ًميف صميؿ  ذا ُم٣مي زُميـ  دظميؾ ؿميٞمئ٤ًم ضمدييًدا ُميـ 

 و ىمٚمٞمؾ  ُمـ شم٠موي ت، وم٠موصؾ ن١مٓء  مم  دظم٤م  رٓت اًمٓمرب ذم  ٟم٤مؿمٞمدنؿ ونؿ 

ٓ يزاًمييق  يييدقمق     نييذ  اًمقؾميي٤مرؾ لٚميي٥م اًمِميي٤مرديـ قمييـ اإلؾميي م سمييؾ واخليي٤مرضملم 
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قمٜميييف ذم سمٕميييض إطمٞمييي٤م  يزيٜميييق  نيييؿ اًميييدقمقة اإلؾمييي ُمٞم٦م سمٛم يييؾ نيييذ  اًمقؾمييي٤مرؾ هميييػم 

ؾ ًمٚميييدقمقة طمريييك وًميييق يم٤مٟمييي٧م اًمنميييقمٞم٦م، ومٚميييذًمؽ ٟم يييـ ٓ ٟميييره اؾميييرٕمام  نيييذ  اًمقؾمييي٤مر

 ظم٤مًمٞم٦م قمـ ُمٕمّمٞم٦م فم٤منرة عم٤م ذيمرُت رٟمًٗم٤م و قمٞمد ذًمَؽ سم٢مب٤مز:

  وٓ : ٕ  نذ  اًمقؾمٞمٚم٦م مل شمٙمـ ُمـ قمٛمؾ اًمًٚمػ.

 وصم٤مٟمٞم٤م:ٕهن٤م ىمد يًردرج اًمِمٞمٓم٤م   ص ٤مهب٤م  مم ُم٤م ومٞمف ُمٕمّمٞم٦م   شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم.

 ٞمٗمٞم٦م ؟ًمٙمـ سمٕمد نذا  ريد     قمٚمؼ قمغم ُم٤م ضم٤مء ذم اًم١ًما  نؾ اًمقؾم٤مرؾ شمقىم

نذا اًمٙم م اًمذي ىمٚمرف  ٟمف ٓ بقز اخت٤مذ نذ  اًمقؾم٤مرؾ اًمرل رضسمٜمي٤م اعم يؾ قمٚمٞمٝمي٤م 

اًمٚمٕميي٥م سمٙمييرة اًم٘مييدم، ٓ  ريييد ُمييع ذًمييؽ     ىمييق  سميي٠م  اًمقؾمييٞمٚم٦م  ذا مل شمٙمييـ شمقىمٞمٗمٞميي٦م ٓ 

بييييقز اخت٤مذنيييي٤م وؾمييييٞمٚم٦م ًمٚمييييدقمقة وميييي٢مذ  ٟمٗمييييرن سمييييلم وؾمييييٞمٚم٦م ُوضمييييد اعم٘مريضيييي نيييي٤م وٓ 

  اًمقؾمييٞمٚم٦م ُمٕمّمييٞم٦م ُمييـ اعمٕميي٤ميس، وم ٞمٜمئييذ ُيرّمييقر    شمٙمييق  وؾمييٞمٚم٦م إلدظميي٤م  ذم نييذ

بقز ًمٜم٤م    ٟمر ذ وؾمٞمٚم٦م مل شمٙمـ ُمٕمرووم٦م ُمـ ىمٌؾ  ي نيل ًمٞمًي٧م شمقىمٞمٗمٞمي٦م ُميـ اًمٜمٌيل 

ًمٙمٜمٜم٤م ٟمٕمر٘مد  و ٟمران٤م قمغم إىمؾ  هن٤م وؾمٞمٚم٦م  ٘مؼ هم٤مي٦م رشقمٞم٦م وطمٞمٜمئيذ ومريدظمؾ  ¢

 ُم ؾ نذ  اًمقؾمٞمٚم٦م ومٞمام يًٛمك سم٤ٌمب اعمّم٤مًم  اعمرؾمٚم٦م.

  ر  ا  قمٜمف وهمػمن٤م و٤م يدظمؾ ومٞمام ٟم يـ ذم قمٜمدٟم٤م ُم  ً ىمّم٦م قم ام  سمـ قمٗم٤م

مل يٙميـ ذم زُم٤مٟميف ييقم الٛمٕمي٦م  ٓ  ¢صدد  ذم نذ  اًمٚم ٔم٦م،ومٙمٚمٜم٤م يٕمٚميؿ    اًمٜمٌيل 

٤م قمييغم قمٚمييؿ سمذًمؽ،وُم٣ميي   ذا  واطمييد وٓ طم٤مضميي٦م ًمٚمرٗمّمييٞمؾ ٕين  فمييـ  ٟمٙمييؿ اٞمًٕميي

، صمؿ  سمق سمٙمر صمؿ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب صمؿ قم ام  سمـ قمٗم٤م  ؿمٓمًرا ُمـ ¢قمغم ذًمؽ اًمٜمٌل 

رييف، صمييؿ  طمييدث و وضمييد إذا  اًم يي٤مين وضمٕمٚمييف ذم ُمٙميي٤م  ُمٜمٝميي٤م سمٕمٞمييد وىمرييي٥م ُمييـ ظم وم

اعمديٜمييي٦م يًيييٛمك سمييي٤مًمزوراء طمٞمييي٨م يمييي٤م  اًمٜمييي٤مس يقُمئيييذ يرجٛمٕميييق  ذم نيييذا اعمٙمييي٤م  ومييي  

يًيييييٛمٕمق   ذا  اعمًيييييجد اًمٜمٌيييييقي ومجٕميييييؾ إذا  اًم ييييي٤مين ذم ذًميييييؽ اعمٙمييييي٤م   قم ًٟمييييي٤م 

٤م نييي١مٓء اًمٜمييي٤مس اًميييذيـ نيييؿ ذم اًمًيييقن سمييي٠م  وىمييي٧م اًمّمييي ة صييي ة  و ظمٌييي٤مًرا و قم ًُمييي

الٛمٕم٦م ىمد طم٤م  ، صمؿ ص٤مرت نيذ  اًمًيٜم٦م اًمٕم امٟمٞمي٦م ؾميٜملم  مم    ضمي٤مء نِمي٤مم سميـ قمٌيد 

اعمٚميييؽ سميييـ ُميييروا  ُميييـ ظمٚمٗمييي٤مء ُمٚميييقح سمٜميييل  ُمٞمييي٦م ومٜم٘ميييؾ ُميييع إؾميييػ نيييذا إذا  ُميييـ 
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اًمييزوراء وم٠مدظمٚمييف  مم اعمًييجد اًمٜمٌييقي ، وطمييدث ُمييـ نٜميي٤م سمدقميي٦م وشمرشميي٥م ُمييـ ورارٝميي٤م 

 سمدقم٦م  ظمره:

ا  اًمييذي ؾمييٜمف قميي ام  ًمإلقميي م عمييـ يميي٤م  سمٕمٞمييًدا قمييـ اًمٌدقميي٦م إومم :  دظميي٤م  إذ

اعمًجد ومٝمق ضمٕمٚمف ذم أذا  ًمٚمٛمًجد طمٞم٨م ٓ طم٤مضمي٦م ٕنيؾ اعمًيجد    يًيٛمٕمقا 

نييذ  إذا  وميي٢مهنؿ ؾمٞمًييٛمٕمق  إذا  اًمٜمٌييقي اًمرطمٞميي٥م،صمؿ شمرشميي٥م ُمييع نييذا اإلطمييداث 

الدييييد اًميييذي ٓ ؾميييٜمد ًميييف  بييي٤مد ؾميييٜم٦م سميييلم إذاٟميييلم ؾميييٛمقن٤م سمًيييٜم٦م الٛمٕمييي٦م اًم٘مٌٚمٞمييي٦م، 

ٜميييل ُميييـ نيييذ  اًمروايييي٦م ُمييي٤م يرٕمٚميييؼ سمٕمييي ام  ر  ا  قمٜميييف ذم اقمر٘مييي٤مدي    قمييي ام  واٛم

ر  ا  قمٜميييف ٓ ٟمًيييرٓمٞمع    ٟم٘ميييق  اسمريييدع إذا  اًم ٤مين،ذًميييؽ ٕٟميييف مل ي٘مّميييد هبيييذا 

إذا  اًميييذي زاد  قميييغم إذا  اًمٕمييي امين  ٓ  ٘مٞميييؼ ُم٘مّميييد رشقميييل ُمٕميييرو  سم٠مدًمييي٦م 

يٕمٚمييييؿ    اعمًييييٚمٛملم ذم  يم ييييػمة، سمٕمْمييييٝم٤م ضميييي٤مء ذيميييير  ذم ؾميييي٥ٌم رشقمٞميييي٦م إذا  ومٙمٚمٜميييي٤م

اًمٕمٝمييد إو  ذم رشقمٞميي٦م إذا  ُمييـ رشقمٞميي٦م اًمّميي ة مل يٙمقٟمييقا ي١مذٟمييق  و ٟمييام يميي٤مٟمقا 

يٛمر سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕميض ومٞم٘ميق  اًمّمي ة اًمّمي ة، يميام يٗمٕميؾ سمٕميض الٝمٚمي٦م اًمٞميقم ذم 

سمٕمييض اًمييٌ د اًمٕمرسمٞميي٦م وميي٢مهنؿ سمٕمييد إذا  ُمٌيي٤مرشة يٗميير   طمييدنؿ ٟم٤مومييذة اعمًييجد ومػمومييع 

ة صييييٚمقا اًمّميييي ة، يميييي٤مٟمقا ذم  و  رشقمٞميييي٦م اًمّميييي ة ذم صييييقشمف ًمٞمًييييٛمع اًمٜميييي٤مس اًمّميييي 

اعمديٜميي٦م ورشقمٞميي٦م الامقميي٦م يٜميي٤مدي  طمييدنؿ ضمػماٟمييف و صيي ٤مسمف ىمييد طميي٤م  وىميي٧م اًمّميي ة 

طمريك  ،ًمٞمرِم٤مور ُمٕمٝمؿ ذم اخت٤مذ وؾمٞمٚم٦م ًمإلقمي   ¢اًمّم ة، صمؿ إمٝمؿ رؾمق  ا  

ر ه ذًمؽ اًمرضمؾ شمٚمؽ اًمرؤي٤م سمٞمٜمام يم٤م  يٛمٌم ذم سمٕميض ؾميٙمؽ اعمديٜمي٦م  ذا سميف ييره 

 ذم ييييييييد  ٟمييييييي٤مىمقس وم٘مييييييي٤م  ًميييييييف: يييييييي٤م قمٌيييييييد ا   شمٕمٓمٞمٜميييييييل نيييييييذا اًمٜم٤مىمقس؟ىمييييييي٤م : رضمييييييي 

ومل؟ىم٤م :ًمٜميب قمٚمٞمف ذم وىم٧م إذا  سمٕمد اإلُم٤مم ىم٤م :  وم   دًمؽ قمغم ُم٤م نق ظمػم 

ُمـ ذًمؽ صمؿ ىم٤مم قمغم ضمدر ضمدر  ي ضمدار ُمٝمدوم سم٘مل ُمٜمف سم٘مٞم٦م وم٤مرشمٗمع قمٚمٞمف وووع 

وٛمييد   سمييدو  ُم٘مدُميي٦م اصييٌٕمٞمف ذم  ذٟمٞمييف صمييؿ رومييع صييقشمف سميي٤مٕذا  اعمٕمييرو  اًمٞمييقم وا

وسمييدو  زييي٤مدة يمييام نييق ذم سمٕمييض اًمييٌ د اًمٕمرسمٞميي٦م، وسمٕمييد    ومييرغ ُمييـ إذا  ٟمييز   مم 

إرض و ىميييي٤مم اًمّميييي ة، عميييي٤م اٟمٍميييي  نييييذا اًمرضمييييؾ ُمييييـ دار   مم اعمًييييجد ًمٚمّميييي ة 

ونٜمي٤م اًمِمي٤مند - هن٤م رؤي٤م طمؼ وم٠مًم٘ميف قميغم سمي    ¢هبذ  اًمرؤي٤م وم٘م٤م   ¢ ظمؼم اًمٜمٌل 
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٤م- ٤م، وم٘مييد ٓطمييظ نييذ   وم٢مٟمييف  ٟمييده صييقشم٤م ُمٜمؽ، يًْميي ٟمييداوة اًمّمييقت  ُميير ُم٘مّمييقد رشقًميي

اوٙمٛمييي٦م قمييي ام  طمٞميييٜمام وويييع إذا  اًم ييي٤مين ذم اًميييزوراء ًمٞمٌٚميييغ اًمٜمييي٤مس نٜمييي٤مح وىمييي٧م 

طمْمييقر اًمّميي ة، ومٕمييغم ذًمييؽ ٟم ييـ ٟم٘مييق  ٓ طم٤مضميي٦م اًمٞمييقم  مم نييذا إذا  اًمٕميي امين 

وم٢م  ُمٙمؼمات اًمّمقت يمقؾمٞمٚم٦م ًمرٌٚمٞمغ صقت اعم١مذ   همٜمك قمـ ذاح إذا  اًمٕم امين 

 ًمٖم٤مي٦م طمّمٚم٧م هبذ  اًمقؾمٞمٚم٦م اًمرل ضمدت.ٕ  ا

 ذ  نذ  اًمقؾمٞمٚم٦م مل شمٙمـ ـمٌٕم٤م شمقىمٞمٗمٞم٤ًم ُمـ اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م ًمٙمـ اإلؿم٤مرات 

اًمريييل يٚمٛمًيييٝم٤م اًمٗم٘مٞميييف ذم سمٕميييض إطم٤مديييي٨م شمٗمًييي  ًمٜمييي٤م اعمجييي٤م  سمييي٠م  ير يييذ ُم يييؾ نيييذ  

اًمقؾمييٞمٚم٦م ٓ لٚميي٥م اًمٜميي٤مس ودقمييقوؿ هبيي٤م يمييآٓت اًمٓمييرب وٟم قنيي٤م  مم اإلؾميي م وميي٢م  

 ٟمام يّم  قمغم ُمذن٥م  ن ٟمقاس اًميذي ي٘ميق : وداوني٤م سمي٤مًمرل يم٤مٟمي٧م  نذا ذم اًمقاىمع

نييل اًمييداء،و ٟمام وؾمييٞمٚم٦م ًمر ٘مٞمييؼ إصييؾ اعمنمييوع ونييق إذا  هبييذ  اًمقؾمييٞمٚم٦م اًمرييل 

 ضمدت ذم نذا اًمزُم٤م .

وقمييغم ذًمييؽ وم٘مييس ُميي  ً نييذ  اعمًييجٚم٦م  ًمٙمييـ ٓ ي٘مّمييد هبيي٤م  ٓ شمٜمٌٞمييف اًمٜميي٤مس ُميي٤مذم 

٤مس ذم يمييؾ اًمٕميي٤ممل، ومٝمييذ  اًمقؾميي٤مرؾ ٓ نييذا اعمٙميي٤م  اعمرقاوييع  مم  يمييؼم يمٛمٞميي٦م ُمييـ اًمٜميي

ؿمييؽ  هنيي٤م ًمٞمًيي٧م شمقىمٞمٗمٞميي٦م وًمٙمٜمٝميي٤م ٓ شمٜميي٤مذم اًمنميييٕم٦م اإلؾميي ُمٞم٦م، ونييق ذم طمييد ذاويي٤م 

٤م ُميـ  ًمٞم٧ًم ُميـ اعم نيل و ٟميام شمٙميق  ُميـ اعم نيل  ذا ؾميجٚم٧م ومٞمٝمي٤م ُمي٤م يمي٤م  حمرُمًي

اًميب قمغم رٓت اًمٓمرب  و يم٤م  ومٞمف همٜم٤مء اًمرضم٤م  ومْم ً قميـ اًمٜمًي٤مء ونٙميذا ومي٢مين 

ؾمرٕمام  نذ  اًمقؾم٤مرؾ اعمقضمقدة اًمٞمقم ُميـ اعم نيل  ٟميف ينميع اخت٤مذني٤م ٓ  ره    ا

وؾمٞمٚم٦م لٚم٥م اًمٜم٤مس  مم اإلؾم م، وُم٤م  قمر٘مد  ٓ    نذ  اًمقؾميٞمٚم٦م نيل ُمقويقع رش 

٤م وشمٚمييؽ وؾميٞمٚم٦م ٟمٍميياٟمٞم٦م، ٕٟمٙمييؿ شمِمي٤مندو  اًمٞمييقم ذم سمٕمييض اًمٙمٜميي٤مرس  عمي٤م  رشت رٟمًٗميي

 يٜميي٤م  قمييـ يشء ُمييـ برٛمييع  ومٞمٝميي٤م اًمرضميي٤م  واًمٜمًيي٤مء ونييـ ذم  هبييك زيٜميي٦م وىمًٞمًييٝمؿ ٓ

ذًميييييؽ ٕٟميييييف ييييييزقمؿ    ذًميييييؽ وييييي٤م بٚمييييي٥م اًمٜمّمييييي٤مره اًميييييذيـ ٓ دييييييـ نيييييؿ يميييييام ىمييييي٤م  

َم ا  ُ ﴿شمٕميي٤ممم: ر  ٤م طَميي قَ  َُميي ُُميي ر  َ ُ َٓ ِر َو
ظَِميي ْٔ َٓ سمِيي٤مًْمٞمَْقِم ا َٓ ُي١ْمُِمٜمُييقَ  سمِيي٤م  ِ َو ـَ  ِذي يي ُٚمقا اًم 

٤مشمِ ىَميي

ِذي ـَ اًم  ـَ اْوَؼ  ُِم َٓ َيِديٜمُقَ  ِدي ـْ َيٍد َوَرؾُمقًُمُف َو ْزَي٦َم قَم ر٤َمَب طَمر ك ُيْٕمُٓمقا اْلِ
ـَ ُ وشُمقا اًْمٙمِ
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، ومٜمٙمق  ٟم ـ ىمد ؾمٚمٙمٜم٤م ُم٤ٌمدئ نذ  اًمقؾم٤مرؾ اعمٜم رومي٦م [69 ]التوبة ﴾َوُنْؿ َص٤مهِمُرو َ 

قمييـ اًمنميييٕم٦م سمييزقمؿ دقمييقة اعمًييٚمٛملم  مم اإلؾميي م واًمر٘مييرب هبييذ  اًمقؾميي٤مرؾ  مم ا  

 شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم .

 .نذا ُم٤م ًمدي ضمقاسًم٤م قمـ نذا اًم١ًما 

 (01:58:26( /16أهل احلدوث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 سهِ اضتدداّ ايتًفصٜٕٛ ٚايتُجٌٝ 

 ٚاألْاغٝد يف ايدع٠ٛ
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 اضتدداّ ايتًفاش يف ْػس ايدع٠ٛ

ي٤م ؿمٞم  سم٤مًمٜم٦ًٌم نؾ بقز اؾمير دام اًمرٚمٗمي٤مز ذم ٟمنمي اًميدقمقة ذم سمي د  اًم١ًما :

طمييييييلم  ٟمٜميييييي٤م ٟمييييييره     اًمٙمٗميييييي٤مر؟وًمٞمس ذم اًمييييييٌ د اإلؾميييييي ُمٞم٦م ذم سميييييي د اًمٙمٗميييييير، ذم

اًمٓمقارػ واًمٗمرن اًمْم٤مًم٦م ىمد اؾميرٖمٚم٧م نيذ  أًمي٦م وٟمنميوا قم٘م٤مريدنؿ ونيذا اًمٌميء 

 صيييٌ  ُميييـ اًمييييورة ذم اًميييرد قمٚميييٞمٝمؿ دمييي٤م  قم٘مٞميييدة  نيييؾ اًمًيييٜم٦م والامقمييي٦م قميييغم 

اًمرٚمٗمزيق ؛ ٕٟمف ًمق طمٍمٟم٤م اًميدقمقة ذم اعمًيجد وم٤مًميذيـ يرشمي٤مدو  اعمًيجد ىمٚمٞميؾ، 

 سميي د اًمٙمٗميير ذم اًمٌٞميي٧م اًمقاطمييد  يم يير صمييؿ اًمرٚمٗمزيييق   ٟميي٧م شمٕمٚمييؿ    اًمٌٞميي٧م ظم٤مصيي٦م ذم

ُمـ ضمٝم٤مز ود ن١مٓء وظم٤مص٦م اًمِمٞمٕم٦م، يٜمنمو  قم٘م٤مردنؿ يٕمٜمل قمٜمدٟم٤م ذم اعمٜمٓم٘م٦م 

 ذم إؾمييٌقع اًمقاطمييد نييؿ يٕمٜمييل يمييؾ يييقم سمٕمييد يييقم، ذم طمييلم    اوٙمقُميي٦م زمطمييقا

اوٙمقُميي٦م إُمريٙمٞميي٦م شمًييٛم  عمييـ  راد    يًييرٖمؾ الٝميي٤مز سمييٌ ش سمييدو  ومٚمييقس، 

قر ٟمٗمًييف  و بييد ُمييـ يّمييقر  ويييرٙمٚمؿ ويٜمنميي اًمٕم٘مٞمييدة ومٝمييؾ بييقز ًمٚمٛمٚمرييزم    يّميي

 اًمًٚمٞمٛم٦م  م ٓ ؟

ٓ وًمٙمٜمؽ عمي٤مذا ىمٗميزت ىمٗميزة اًمقؿمي ٟمٞمل ذم هميػم ُمي٤م يٜمٌٖميل اًم٘مٗميز ومٞميف،  اًمِمٞم :

ًم٘ميد ىمٗمييزت ُميـ اًمرٚمٗميي٤مز  مم اعمًيجد  ًمييٞمس نٜميي٤مح واؾميٓم٦م  ظمييره شمًيرٖمٜمل هبيي٤م قمييـ 

 ؟قاًمرٚمٗم٤مز  ٓ ونق اًمرادي

ر يميييذًمؽ ييييدظمؾ صيييقت اًمرادييييق  و ومٙميييام ييييدظمؾ اًمرٚمٗمييي٤مز  مم يميييؾ دا اًمًييي١ما :

اًمراد يمام ي٘مقًمف سمٕمْمٝمؿ  مم يمؾ دار، وم٢مذًا  ييـ اًمييورة اعميدقم٤مة ذم ؾمي١ماًمؽ سمي٠م  

يؼمز اعم ٤مرض  و اًمقاقمظ  و اعمٕمٚمؿ  و اًمٗم٘مٞميف  و اعم يدث سمِم ّميف وم٘ميط،  ٟمي٤م ٓ 

 ٟمٙمييييير    ًميييييؼموز اًمِمييييي ص سمّميييييقشمف وذاشميييييف شمييييي٠مصمػمًا ًمٚمٜمييييي٤مس ًمٙميييييـ ًميييييٞمس ُميييييـ سمييييي٤مب 

 اًمٙمامًمٞم٤مت. اًميورات و ٟمام نق ُمـ سم٤مب
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وم٢مذا يمٜم٤م ُمرٗم٘ملم قميغم  يريؿ اؾميرٕمام  اًمرٚمٗمي٤مز يم٠مصيؾ، عمي٤م ومٞميف  وًٓ ُميـ صيقر 

 وٕٟمف رًم٦م يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م    شمًرٕمٛمؾ ذم همػم ُمرو٤مة ا  قمز وضمؾ.

 ذا يمٜميي٤م ُمرٗم٘مييلم قمييغم نييذا وم ٞمٜمييذاح ٓ يقضمييد ًمييديٜم٤م ُميي٤م يًييقغ ًمٜميي٤م    ٟمر ييذ نييذ   

قضميييقد دو   ي شمٕميييرض اًمقؾميييٞمٚم٦م وؾميييٞمٚم٦م دقميييقة وشمٕمٚميييٞمؿ و رؿمييي٤مد واًمٌيييديؾ قمٜميييدٟم٤م ُم

 عم ٤مًمٗم٦م ًمٚمنمع،  ٓ ونق اًمراديق نذا ضمقان قمـ ؾم١ماًمؽ.

اؾمر دام اًمراديق قمٜمد اًمٜم٤مس ىمٚمٞمؾ ضمدًا يٕمٜمل  ٟمف يٜمدر يٕمٜمل اًمٜم٤مس ُم٤م  اًم١ًما :

شمًر دم اًمراديق ذم طميلم    اًمرٚمٗمي٤مز ارٛميق  سميف يم يػمًا يٕمٜميل  ٟمي٤م  يمٚمٛميؽ قميـ واىميع 

 ٟمييام يًيير دُمق  اًمراديييق ًمٚمٖمٜمييي٤مء عميي٤م  قمٚمٛمييف  هنييؿ ٟميي٤مدرًا ُميي٤م يًييير دُمق  اًمراديييق و

وإؿمٞم٤مء اًم ٤مٟمٞم٦م  ُم٤م يمقهنؿ يٕمٜمل و ذاقمرٜم٤م يم ػمة وًمٞم٧ًم ُم ؾ ُم  ً اعمٛمٚمٙمي٦م  ذاقمي٦م 

اًم٘ميييرر  اًمٙميييريؿ شمٗمييير  ًمٜمييي٤م اًم٘ميييرر  اًمٙميييريؿ وم٘ميييط ٓ، اإلذاقمييي٤مت نٜمييي٤مح يم يييػمة ضميييدًا 

وطمٍميين٤م يّمييٕم٥م ُمييـ يم رنيي٤م، يٕمٜمييل اًمرٚمٗميي٤مز قمٜمييدٟم٤م صم صميي٦م وصمامٟمييلم ىمٜميي٤مة وميي٤مًم٘مٜمقات 

 ػمة ًمٙمـ حمّمقرة شمٌ٘ميك حمّميقرة، يٕمٜميل خيّمّميق  ضمٝمي٤مت يٕمٜميل نذ   يْم٤ًم يم

ُمييييي  ً ىمٜمييييي٤مة واطميييييدة ًمٚميييييدي٤مٟم٤مت، واًمٞمٝميييييقد نيييييؿ ؾمييييي٤مقم٤مت حميييييددة، واًمٜمٍمييييياين ًميييييف 

ؾمييي٤مقم٤مت، واعمًيييٚمؿ ًميييف ؾمييي٤مقم٤مت، ًمٙميييـ اًميييذيـ يٛم ٚميييق  اإلؾمييي م نيييؿ اًمِميييٞمٕم٦م، سميييؾ 

 طمٞم٤مٟميي٤ًم ٟمجييد اًم٘م٤مدييي٤مين ًمٙمييـ وضمييدٟم٤م     نييؾ اًمًييٜم٦م ُمييـ شمٙمٚمييؿ قمييغم اًمرٚمٗميي٤مز ًمٙمٜمييف 

  ذا شمٙمٚمؿ ذم اًمٕم٘مٞمدة، شمٙمٚمؿ ُم٤م اقمر٘مد  نق ـمٞم٥م .  ؿمٕمري،

ـمٞمي٥م،  ٟميي٤م  ضمٌريؽ سمٜميي٤مًء قميغم ىم٤مقمييدة وم٘مٝمٞمي٦م ونييل:    اًمييورات شمٌييٞم   اًمِميٞم :

اعم ٔمييييقرات، وىمٚميييي٧م: نٜميييي٤م ٓ رضورة؛ ٕ  اًمراديييييق ي٘مييييقم ُم٘ميييي٤مم اًمرٚمٗميييي٤مز، ًمٙمٜمييييل 

ومٝمٛميييي٧م ُمٜمييييؽ أ  ؿمييييٞمئ٤ًم ضمديييييدًا، ًمٕمييييكم ًمًيييي٧م وا يييي٤ًم ومييييٞمام ومٝمٛميييي٧م، سمٜميييي٤مًء قمييييغم 

قضمقدة ذم اًمٌ د اًمٕمرسمٞم٦م، ٟمٕمر   ٟمف ًمٞمس يمؾ ُم٤م يذاع سم٤مًمراديق يذاع اإلذاقم٤مت اعم

سم٤مًمرٚمٗميي٤مز، وميي٢م  يم٤مٟميي٧م اًم٘مْمييٞم٦م ذم شمٚمييؽ اًمييٌ د اًمرييل  ٟميي٧م شمِمييػم  ًمٞمٝميي٤م قمييغم ظميي   

ذًميييؽ،  ي: يميييؾ ُمييي٤م يٜمنمييي ذم اًمرادييييق يٜمنمييي ذم اًمرٚمٗمييي٤مز وٓ قمٙميييس، طمٞمٜميييذاح، ىميييد 

إُمر يمام ٟمجلء سمجقاب ؾمقه القاب اًم٤ًمسمؼ، وىمٌؾ ذًمؽ ٓ سمد     ـمٛمئـ نؾ 
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 ذيمرت  و يمام ومٝمٛم٧م ُمٜمؽ.

 ًمٞمس يمؾ ُم٤م يٜمنم ذم اًمراديق يٜمنم قمغم اًمرٚمٗمزيق . اعمٚم٘مل:

 نذا نق. اًمِمٞم :

 نذا ًمف سمراجمف ونذا ًمف سمراجمف. اعمٚم٘مل:

ـمٞمي٥م، وم ٞمٜمئيذ  ًميٞمس ُمي٤م يٜمنمي ذم اًمرادييق اًمِميٕم٥م يميؾ اًمِميٕم٥م  و يمييؾ  اًمِميٞم :

ٚمٛمق  يمام ىمٚمي٧م،    اًمِمٕمقب نؿ سم ٤مضم٦م  مم    يٜمّمرقا ويٗمر  اًمراديق؛ ٕهنؿ يٕم

ًميييٞمس يميييؾ ُمييي٤م ييييذاع سم٤مًمرٚمٗمييي٤مز ييييذاع ذم اًمرادييييق، ومٚميييامذا  ذًا ٓ ٟم٘ميييق   ٟمٜمييي٤م ٟمًيييرٕمٛمؾ 

اًمرادييق ُمي  ً سم٤مًمٗمٕمييؾ، سم ي   ُمي٤م ًمييق يمي٤م  إُمير يمييام ذيميرت رٟمٗمي٤ًم  ٟمييف ًميٞمس، يميؾ ُميي٤م 

يٜمنميي ذم اًمرٚمٗميي٤مز يٜمنميي ذم اًمراديييق، وُميي٤م يٜمنميي ذم اًمراديييق يٜمنميي ذم اًمرٚمٗميي٤مز، طمٞمٜمئييٍذ 

 ُم٤ًم.خيرٚمػ اوٙمؿ ا٤م

اًمكم ٓطمٔمٜم٤م  ي٤م ؿمٞم  نٜمي٤مح،  ٟميف سم٤مًمٜمًي٦ٌم ًمألُميقر اًمديٜمٞمي٦م ايرؿ اًمٜمي٤مس  اعمٚم٘مل:

سم٤مًمرٚمٗمييي٤مز؛ نيييذا اًمًييي٥ٌم ريميييزت اًمٙمٜمييي٤مرس وظم٤مصييي٦م ذم  يييي٤مم إطميييد قميييغم    شمْميييع 

يٕمٜمل  ؿمٝمر ىم٤ًموؾميرٝمؿ سميؾ و وي٤مهنؿ ؾمي٤مقم٤مت ـمقيٚمي٦م ضميدًا، ذم طميلم  ٟميف يًيرٓمٞمع 

ريييييد؛ ٕٟمييييف يٕمٚمييييؿ    نييييذا اًم٘مًييييٞمس    بٚمييييس قمييييغم اًمراديييييق ويييييرٙمٚمؿ، ًمٙمييييـ ٓ ي

اعمررييييل ًمييييٞمس يم٤مًمًيييي٤مُمع، ونييييذا  سمٚمييييغ، ومٞمًيييير دُمق  نييييذ  أًميييي٦م اخلٌٞم يييي٦م، ٟمٕمييييؿ، 

واعمِم٤مند ذم اًمقاىمع اًمذي ٟمٕمٞمِميف  يْمي٤ًم    اًمٜمي٤مس انيرامُمٝمؿ سمي٤مًمراديق ٓ ارٛميق  

ًمييف  ٓ ًمٚمٖمٜميي٤مء وم٘مييط، طمرييك يٕمٜمييل  سمٜميي٤مء اعمًييٚمٛملم  سمٜميي٤مء اعمًييٚمٛملم اًمييذيـ نجييروا  و 

ا ارٛمييق  سمي٤مًمراديق ُمييـ ٟم٤مطمٞمي٦م اًمٖمٜميي٤مء وم٘ميط، ًمٙمييـ ًمييق شمريميقا اًمّميي ة وومٕمٚميقا ُميي٤م ومٕمٚميق

ضمٚمييييس وراء ُميييي  ً..، يٕمٜمييييل، يٕمٜمييييل  رضب ًمييييؽ ُم يييي٤م   ٟميييي٤م ؾمييييجٚم٧م رشيييييط ومٞمييييديق قمييييغم 

اًمرٚمٗمزيق  ًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمّم ة يمام ذيمرت  ٟم٧م ذم اًمٙمري٤مب ُمـي شمٙمٌػمني٤م  مم شمًيٚمٞمٛمٝم٤م، ومجي٤مء 

ُمـ ىمٌؾ،  اًمٜم٤مس ي٘مقًمق : ٟم ـ ٟمٕمرومؽ، ر يٜم٤مح قمغم اًمرٚمٗمزيق  وىمٛم٧م سم٠مؿمٞم٤مء ُم٤م قمرومٜم٤من٤م

 .ذم طملم ًمق قمٚمٛمرٝمؿ اًمّم ة قمغم اًمراديق ُم٤م يٕمٜمل  ٟم٤م  قمر   هنؿ
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 ٓ، سمس نذ  ُم٠ًمًم٦م خترٚمػ،  ٟم٤م  ىمق : نذا اًمذي ومٕمٚمرف ٟم٤مشم٩م ... نٜم٤م،  اًمِمٞم :

 ومرٌ٘مك اًمقؾمٞمٚم٦م نل نل، اًمرٚمٗمزيق . اعمٚم٘مل:

ٓ، خيرٚميييػ إُمييير؛ ٕٟميييف اًمّمييي ة قمٌييي٤مدة قمٛمٚمٞمييي٦م، ُمٝميييام شمٙمٚمٛمييي٧م ومٞمٝمييي٤م  اعمٚم٘ميييل:

 ٩م ُم  ً، ُمٜم٤مؾمؽ او٩م ُمٝمام شمٙمٚمٛم٧م...ٟمٔمري٤ًم يم٤مو

ـميي٥م ُميي٤م اًمييذي يًييرٗمٞمد  الٛمٝمييقر ُمييـ    يييره اعم يي٤مرض اًمٗميي ين نييق  اًمِمييٞم :

وم  ، واًمّمقت نق اًمّمقت اًمذي يًٛمٕمف ُميـ اًمرادييق، ذم اًمرٚمٗمي٤مز وم٘ميط  ٟميف ييره 

اًمِميي ص،  ٟميي٤م ىمٚميي٧م ًمييؽ ؾمييٚمٗم٤ًم، ٓ ؿمييؽ    سمييروز اًمِميي ص سمجًييد  وصييقشمف ُمٕميي٤ًم 

واًمًيييي٤مُمٕملم ُمٕميييي٤ًم ُمييييـ    ي٘مرٍمييييوا قمييييغم      ىمييييقه ذم اًمريييي٠مصمػم قمييييغم اعمِميييي٤منديـ

يًيييٛمٕمقا اًمّميييقت دو     ييييروا اًمِمييي ص،  ٟمييي٤م  قمييير  نيييذا، وًمٙميييـ نيييؾ نيييذا ُميييـ 

ٓ.  ذا يٙمٗميييييييل اًمًيييييييٛمع  اليييييييقاب:اعمًيييييييقهم٤مت ٓرشمٙمييييييي٤مب ُمييييييي٤م  صيييييييٚمف حميييييييرم؟ 

سم٤مًمراديق...  ٟم٤م ُمٕمؽ  ظمػمًا ًمق ومرويٜم٤م    اًمرادييق اٟم٘مٚمي٥م  مم شمٚمٗمي٤مز، ؿمي٤ميػ يمٞميػ، 

اًمقفمٞمٗميي٦م إومم نييل وفمٞمٗميي٦م اًمراديييق، ومل يٌييؼ ًمييده  سم ٞميي٨م  ٟمييف اًمرٚمٗميي٤مز سمييقفمٞمٗمرلم:

شمٚميييييؽ اًمدوًمييييي٦م رادييييييق ٕ  اًمرٚمٗمييييي٤مز  همٜمييييي٤منؿ قميييييـ ذًميييييؽ، واًمقفمٞمٗمييييي٦م اًم ٤مٟمٞمييييي٦م:  راءة 

اًمًيي٤مُمٕملم ًمّمييقت ؿميي ص اعم يي٤مرض  و اعمييرٙمٚمؿ، طمٞمٜمييذاح  ىمييق : اٟمنميي اًمييدقمقة 

سمٓمريؼ اًمرٚمٗم٤مز،  ُم٤م ُم٤م دام اًمقؾمٞمٚم٦م إومم ُمقضمقدة، ووٙمـ ٟمنمي اًميدقمقة سم٠موؾميع 

وًميييييٞمس ذم اًميييييداررة اًمْميييييٞم٘م٦م ونيييييل اعمًيييييجد، وم ٞمٜمئيييييذ ٟمًيييييٛم  إلظمقاٟمٜمييييي٤م داريييييرة، 

اعمر ٛمًييييلم ذم ٟمنميييي اإلؾميييي م    يًييييرٕمٛمٚمقا وؾمييييٞمٚم٦ًم  ظمييييره اًمرييييل هبيييي٤م يٜمنمييييو  

 اًمدقمقة ًمٚمٙمٗم٤مر.

سمٕمييييض اعميييي١مارات اًمرييييل  ييييدث بييييل اًمًييييٚمٗمٞملم  يْميييي٤ًم، ًمٙمييييـ ىمييييد  اعمٚم٘مييييل:

٤مرضة ضمٝمزوا قمدوؿ ُمـ اًمرّمقير... ًمٙمـ  ىمق : اومؽماض  ٟمٜمل دقمٞمي٧م إلًم٘مي٤مء حمي

 ذم شمٚمؽ اعم١مارات نؾ  طم٤مرض ونذ  إضمٝمزة ُمقضمقدة،  م...

  ٤مرض سمنمط، سمنمط    ٓ يٜمنموا اًمّمقرة. اًمِمٞم :
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 و   اُمرٜمٕمقا  ُمرٜمع؟ اعمٚم٘مل:

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ( 00:  00:  06/ 469) اهلدى والنور/ 

 حتضٌٝ املضاحل بازتهاب احملسَات، 

 ٚن١ًُ سٍٛ اضتدداّ ايتًفصٜٕٛ يف ايدع٠ٛ

نييؾ بيي٥م  ّمييٞمؾ سمٕمييض اعمّميي٤مًم  اًمٙمٗم٤مرٞميي٦م  و اًمٕمٞمٜمٞميي٦م  ذا يميي٤م  ذم  ١ما :اًمًيي

 اًمٓمريؼ  ًمٞمٝم٤م ُمزاًمؼ وحمرُم٤مت؟

ٓ بقز؛ ٕٟمف ٓ يقضميد ذم اإلؾمي م شمٚميؽ اًم٘م٤مقميدة اًمريل شم٘ميق : اًمٖم٤ميي٦م  اًمِمٞم :

   ُمي٤م  ¢شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م، سمؾ اإلؾم م ىمد ٟمص ذم همػم ُم٤م ٟمص ُميـ يمر٤مسميف وؾميٜم٦م ٟمٌٞميف 

ٓ بييقز    يرقصييؾ  ًمٞمييف اعمًييٚمؿ سميي٤مًمٓمريؼ اعم ييرم يمريي٥م ا  ًمإلٟمًيي٤م  ُمييـ اًمييرزن 

  « ٟمام قمٜمد ا  ٓ يٜمي٤م  سمي٤مورام »: ¢يمام ضم٤مء ذم طمدي٨م او٤ميمؿ وهمػم  ُمـ ىمقًمف 

ُم٤م قمٜمد ا  ُمـ اًمرزن اًمذي ًمٞمس نق يم٤مًمّمي ة وٟم قني٤م ُميـ اًمٗميرارض اًمٕمٞمٜمٞمي٦م، سميؾ 

 نييق يٓمٚمٌييف اعمًييٚمؿ ًمٞمٙمييػ ٟمٗمًييف قمييـ     ريي٤مج    يٛمييد يمٗمييف  مم اًمٜميي٤مس، ومٚمييق  ٟمييف

يم٤م  ُمٙمٗمٞم٤ًم سمرزن طم  ، ومل يًع وراء اًمرزن مل يٙمـ ُم٘مٍمًا؛ ٕ  ـمٚم٥م اًميرزن 

نييق عميي٤م ذيمرٟميي٤م ُمييـ    يٙمييػ ٟمٗمًييف قمييـ    يًيي٠م  اًمٜميي٤مس، وميي٢مذا يميي٤م   ّمييٞمؾ نييذا 

وم٢م  »اًمرزن ٓ بقز سمٓمريؼ حمرم ًمدًٓم٦م نذا اودي٨م، ونق ىمقًمف قمٚمٞمف اًمً م: 

  ٟمييف ٓ بييقز ًمٚمٛمًييٚمؿ، سمييؾ  ومم صمييؿ  ومم صمييؿ  ومم  «ُميي٤م قمٜمييد ا  ٓ يٜميي٤م  سميي٤مورام

ن١مٓء اعمًٚمٛملم، سميؾ الامقمي٦م اإلؾمي ُمٞم٦م اًمريل شمرييد    شميدقمق اًمٜمي٤مس  مم اًمٕمٛميؾ 

، طمري هب١مٓء    ٓ يًر ٚمقا سمٕمض اعم رُم٤مت ¢سمٙمر٤مب ا  وسمًٜم٦م رؾمق  ا  

ًمٞم ّمييٚمقا سمييذًمؽ  ٘مٞمييؼ سمٕمييض اًمٖم٤مييي٤مت؛ ٕٟمييف ىمٚميي٥م عم ييؾ ىمقًمييف شمٌيي٤مرح وشمٕميي٤ممم: 

ـْ َير ييِؼ ا  َ َبْ ﴿ يي٥ُم * َٕمييْؾ ًَمييُف خَمَْرضًميي٤م َوَُميي ًِ ٓ َ َْر ـْ طَمْٞميي٨ُم  ، نييذا [7-6]الطدد:ق ﴾َوَيْرُزىْمييُف ُِميي
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ُمـ ضمٝم٦م، وُمـ ضمٝم٦م  ظمره ٟم ـ ٟم رٚمػ قمـ ؾم٤مرر الامقم٤مت وؾم٤مرر إطمزاب؛ 

ٕٟمٜم٤م ًمًٜم٤م طمزسم٤ًم وًمًٜم٤م يمرٚم٦م، و ٟمام ٟم ـ اعمًٚمٛمق  وٟم ٤مو     ٟمًيػم ذم  ؾمي ُمٜم٤م 

ٕميلم، ويمٚمٜمي٤م يٕمٚميؿ سم٤مًمييورة  هنيؿ قمغم ُمٜمٝم٩م ؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤مًم  ر  ا  قميٜمٝمؿ  ا

ُمييي٤م يمييي٤مٟمقا يقُمييي٤ًم ُمييي٤م خيٓمييير ذم سمييي٤منؿ ومْمييي ً قميييـ     ٘م٘ميييقا ذًميييؽ ذم طمٞمييي٤موؿ،    

يًيير ٚمقا سمٕمييض اعم رُميي٤مت ذم ؾمييٌٞمؾ  ٘مٞمييؼ سمٕمييض اًمٖم٤مييي٤مت اإلؾميي ُمٞم٦م، يمٞمييػ 

ـْ َير يييييِؼ ا  َ َبَْٕميييييْؾ ًَميييييُف خَمَْرضًمييييي٤م ﴿وأيييييي٦م اًمًييييي٤مسم٘م٦م شم٘ميييييق :  ـْ طَمْٞمييييي٨ُم * َوَُمييييي ٓ  َوَيْرُزىْميييييُف ُِمييييي

ييي٥ُم  ًِ . ُمٜمٓميييؼ ُميييـ ي٘ميييق  سمجيييقاز ارشمٙمييي٤مب سمٕميييض اعم ٤مًمٗمييي٤مت [7-6 ]الطددد:ق ﴾َ َْر

ًمر ٘مٞميييؼ سمٕميييض اًمٖم٤ميييي٤مت اًمنميييقمٞم٦م، ُمٜمٓميييؼ نييي١مٓء يٕمٙميييس أيييي٦م اًمًييي٤مسم٘م٦م، ويٕمٜميييل 

ُميييٜمٓم٘مٝمؿ    ُميييـ يريييؼ ا  ذم اًمٕمٍمييي اوييي٤مرض، يٓمٌيييؼ  طمٙمييي٤مم اًمنمييييٕم٦م سمٙم٤مُمٚمٝمييي٤م، 

إُميقر  ومًق  شمٙمق  دقمقشميف حمّميقرة ويٞم٘م٦م، وًميذًمؽ ومي  سميد ُميـ دمي٤موز سمٕميض

 ؛ ًمٙمل ٟمرٛمٙمـ ُمـ شمقؾمٞمع داررة اًمدقمقة.¢اًمرل مل ي٠مذ  هب٤م اًمرؾمق  

 ٟمييي٤م  ىميييق     نٜمييي٤مح ٟميييذرًا شمٌنمييي سمنمييي ظمٓميييػم،  ذا مل يريييدارح  نيييؾ اًميييدقمقة اويييؼ 

 ُمييييرنؿ ىمٌييييؾ    يًييييرٗم ؾ ؿميييي٠مهنؿ، ذًمييييؽ  ٟمٜميييي٤م ٟمًييييٛمع ُميييي٤م سمييييلم روٟميييي٦م و ظمييييره  هنييييؿ 

نييل اًمييدقمقة يرشمٙمٌييق  حمٔمييقرات يم ييػمة ذم ؾمييٌٞمؾ ُميي٤م يًييٛمقٟمف سمٜمنميي اًمييدقمقة، ُميي٤م 

اًمرييل يريييدو  ٟمنميين٤م؟  نييل دقمييقة اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م  م نييق يشء رظميير، ؾمييٞم٘مقًمق  

 ُمٕمٜم٤م: سمؾ نل دقمقة اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م.

ًمٙمـ نؿ يٕمٚمٛمق  ُم  ً    اإلؾم م  رم قمغم اعمر ة    شم٤ًمومر ُمع همػم حمرم، 

ومٙمٞمييػ وسمٕمْمييٝمؿ ىمييد  ذ  لامقميي٤مت ُمييـ اًمٜمًيي٤مء ىمييد يٙمييق  قمييددنـ سم٤مًمٕمنمييات  و 

ٙم٤مرًا    ي٤ًمومر  سمٖمػم حم٤مرم؛ وزقمٛمقا    اًمٖم٤مي٦م ذم ؾمٌٞمؾ ٟمنم سم٤معمئ٤مت صمٞم٤ٌمت و سم

 اًمدقمقة، ونٜم٤م ٓ سمد زم ُمـ     ىمػ ىمٚمٞم ً.

ذم اقمر٘م٤مدي ُميـ ُمّمي٤مر٥م نيذا اًمٕمٍمي وسمدقميف اًمريل ٓ يٙمي٤مد يرٜمٌيف ني٤م يم يػمًا ُميـ 

 نيييؾ اًمٗمْميييؾ، ومْمييي ً قميييـ هميييػمنؿ،    اًمٜمييي٤مس اٟم٘مًيييٛمقا  مم ىمًيييٛملم، دقمييي٤مة وهميييػم 

ذيمييييقر و ٟميييي٤مث، ومّميييي٤مر نٜميييي٤مح دقميييي٤مة وصيييي٤مر نٜميييي٤مح  دقميييي٤مة، صمييييؿ اٟم٘مًييييؿ اًمييييدقم٤مة  مم
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داقمٞميييي٤مت، وُمٕمٜمييييك نييييذا ا٤مُميييي٤ًم    اًمييييدقم٤مة اإلؾميييي ُمٞملم ٓ يًييييرٓمٞمٕمق     ي٘مقُمييييقا 

سمقاضم٥م اًمدقمقة  مم رشع ا  قمز وضمؾ يمر٤مسم٤ًم وؾمٜم٦م، وًمذًمؽ وم٘مد  ومً قا اعمجي٤م  

ًمٚمٜمًييييييي٤مء    يِميييييييؽميمـ ذم اًميييييييدقمقة، ًمٞمييييييي٧م    اؿميييييييؽمايمٝمـ ذم اًميييييييدقمقة يمييييييي٤م  ُميييييييع 

ـ، وقمييييغم رداهبييييـ اخل٤مصيييي٦م هبييييـ، قمييييغم اقمرٌيييي٤مرنـ ُمييييـ حميييي٤مومٔمرٝمـ قمييييغم  ٟمييييقصمرٝم

اًمٜمًيي٤مء، ًمٙمييـ شمٕمييدت نييذ  اًمييداقمٞم٤مت زقمٛمييـ ومييقن ضمٜمًييٝمـ اًمييذي ؾمييام  اًمرؾمييق  

قمٚمٞمييييييف اًمًيييييي م  و ًم٘مٌييييييف سميييييي٤مًم٘مقارير، ًمٞميييييي٧م  هنييييييـ اًمرييييييزُمـ أداب اخل٤مصيييييي٦م هبييييييـ 

سم٤مقمرٌيييي٤مرنـ ُميييييـ اًمٜمًييييي٤مء اًمييييي يت يٜمٌٖميييييل قمٚمييييٞمٝمـ طمريييييك ذم ُمييييي٤م يرٕمٚميييييؼ سم٤مًمّميييييٚمقات 

و   يّميٚملم ذم سمٞميقوـ، وُميع ذًميؽ و ٟمي٤م  ؿميػم ـمٌٕمي٤ًم  اخلٛمس،    يٚمزُمـ دورنـ،

 مم  ُمير ُمٕمييرو  ًمييده اًمًي٤مُمٕملم اٞمٕميي٤ًم ُمييـ ىمقًمييف قمٚمٞميف اًمّميي ة واًمًيي م ذم طمييؼ 

 ي: ظمييػم نييـ     ييي  اًمّمييٚمقات اخلٛمييس ذم  «وسمٞمييقوـ ظمييػم نييـ»اًمٜمًيي٤مء: 

اعم٤ًمضمد ُمع ا٤مقم٦م اعمًٚمٛملم، ومٙمٞمػ يٙمق  ظمػم نـ    خيرضمـ و   ي٤ًمومر  

ة، صميييؿ ىميييد ي٘ميييع نٜمييي٤مح آظمييير ط سميييلم اًمرضمييي٤م  واًمٜمًييي٤مء ذم سمٕميييض ذم ؾميييٌٞمؾ اًميييدقمق

 اًمدور  و ذم سمٕمض اًمٌٞمقت..  و ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ.

عمًييٚمٛمق  ظمٚمٗميي٤ًم قمييـ ؾمييٚمػ قمييغم  ٟمييف وُمييـ اعمٕمٚمييقم    آظميير ط  ُميير شمقارصمييف ا

 ٤م ُمٜمع ُمٜمف اًمِم٤مرع اوٙمٞمؿ ُمـ سم٤مب ُم٤م يًٛمك قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء سمًد اًمذريٕم٦م.و

 ُمـ إُمقر نل و٤م  ُمر سمف اًمرضم٤م ، ُم  ً: ىمد ُمٜمع اًمٜم٤ًمء قمـ يم ػم ¢   اًمٜمٌل 

ظميػم صيٗمق  اًمرضمي٤م  »اودي٨م اًمّم ٞم  اًمذي ي٘مق  ومٞميف اًمرؾميق  قمٚمٞميف اًمًي م: 

 .« ون٤م ورشن٤م رظمرن٤م، وظمػم صٗمق  اًمٜم٤ًمء رظمرن٤م ورشن٤م  ون٤م

 ذا يمي٤م  نيذا ٟمٔمي٤مم اإلسمٕمي٤مد ًمٚمٜمًيي٤مء قميـ آظمير ط سم٤مًمرضمي٤م  ذم  ىميدس إُميي٤ميمـ 

ئَؾ قمٚمٞميف اًمًي م قميـ ظميػم وذم ظمػم اًمٌ٘مي٤مع يميام ضمي٤مء ذم  اويدي٨م اًمّمي ٞم  عمي٤م ؾمُي

 اًمٌ٘م٤مع ورش اًمٌ٘م٤مع، وم٠مضم٤مب سم٠م  ظمػم اًمٌ٘م٤مع اعم٤ًمضمد ورش اًمٌ٘م٤مع إؾمقان.

سملم اًمٜم٤ًمء واًمرضم٤م     خيرٚمٓمقا سمٕمْميٝمؿ ُميع سمٕميض ذم  ¢ًم٘مد طم٤م  اًمرؾمق  

ظمييػم اًمٌ٘مييي٤مع ونييل اعمًييي٤مضمد، ومٙمٞمييػ بيييقز    ٟمًيييٛمع اًمٞمييقم ُميييـ نٜميي٤م ونٜمييي٤مح ُميييـ 
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ٞملم    بٞميزوا ًمٚمٗمرٞمي٤مت اعمًيٚمامت    ييدظمٚمـ ال٤مُمٕميي٤مت سمٕميض اًميدقم٤مة اإلؾمي ُم

اًم٘م٤مرؿ اًمردريس ومٞمٝم٤م قمغم آظمر ط سملم الٜمًيلم، زقمٛميقا    اعمّميٚم ٦م شم٘مريضي 

 ذًمؽ.

ـْ ﴿ ذًا: ُم٤مذا يٙمق  ُمقىمٗمٝمؿ  وًٓ  يامٟم٤ًم، صمؿ شمٓمٌٞم٘م٤ًم سم٤مًمٜمًي٦ٌم ًمميي٦م اًمًي٤مسم٘م٦م:  َوَُمي

أيي٦م، صميؿ ُمي٤م ُميقىمٗمٝمؿ ُميـ نيذ  اًمًيدود  ..[6]الط:ق ﴾َير ِؼ ا  َ َبَْٕمْؾ ًَمُف خَمَْرضًم٤م 

اًمرل ضمٕمٚمٝم٤م اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمّمي ة واًمًي م سميلم اًمٜمًي٤مء واًمرضمي٤م  دومٕمي٤ًم ًم ظمير ط 

ذم ظمػم اًمٌ٘م٤مع،  هنؿ ؾميٞم٘مقًمق   ُمي٤م سمٚمًي٤م  طمي٤منؿ  و سمٚمًي٤م  ىمي٤منؿ وًمًي٤م  اوي٤م  

  ٟمٓمؼ ُمـ ًم٤ًم  اعم٘م٤م ، شمٚمؽ  ُم٦م ؾمٌ٘م٧م.

ٝمؿ،    اًمنمييع اًمييذي شمٚم٘مٞمٜميي٤م   ذًا: يٙمييق  ُمييٜمٓمٚم٘مٝمؿ نييذا شمرا٤مٟميي٤ًم عميي٤م ذم ٟمٗمقؾميي

ُمييـ ـمريييؼ اًمّميي ٤مسم٦م، وُمييـ شمٓمٌييٞم٘مٝمؿ  ييي٤م ، ًمييٞمس اًمنمييع ُمًييٚماًم سمييف،  ¢قمييـ ٟمٌٞمٜميي٤م 

و ٟمام ذاح يمام ي٘مقًمق  اًمٞمقم ذم اًمرٕمٌػم اًمٕمٍمي رشيٕمي٦م زُمٜمٞمي٦م اٟم٘مْمي٧م، وذنٌي٧م 

دوًمرٝم٤م،  ُم٤م اًمٞمقم ومٙمام ي٘مق  سمٕمض اعمرٗم٘مٝم٦م وٓ  ىمق  سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء، ذم اًمٕمٍم 

 ػم سمرٖمػم اًمزُم٤م  واعمٙم٤م .او٤مرض    إطمٙم٤مم شمرٖم

نييذ  الٛمٚميي٦م و   يم٤مٟميي٧م شمًييرٕمٛمؾ يم ييػمًا ذم سمٕمييض يمريي٥م اًمٗم٘مٝميي٤مء اعمريي٠مظمريـ، 

ومٞمج٥م    ٟمِمٓم٥م قمغم يم ػم ُمـ اعمٕمٜمك اًمقاؾمع اًمذي يقؾمٕمف اًميذيـ يٕمٚمٜميق  نيذ  

اًم٘م٤مقمييييدة قمييييغم رؤوس إؿمييييٝم٤مد، ومٜم٘مييييق :  هنيييي٤م ٓ شمّميييي     شم٘ميييي٤م  قمييييغم  ـم ىمٝميييي٤م 

إطمٙمييييي٤مم اًمنميييييقمٞم٦م، وشمٕميييييريض  وقمٛمقُمٝمييييي٤م وؿميييييٛمقن٤م؛ ٕ  ُمٕمٜميييييك ذًميييييؽ شمٕمٓمٞميييييؾ

ًمٚمنمييييٕم٦م اإلؾمييي ُمٞم٦م    شمّميييٌ  يم٤مًمنميييارع إومم اًمريييل طمرومٝمييي٤م  شم٤ٌمقمٝمييي٤م، يمييي٤مًمٞمٝمقد 

واًمٜمّمييي٤مره، ومٝميييؿ ذم يميييؾ قمٍمييي  و ُمٍمييي يٖميييػمو  إطمٙمييي٤مم طمًييي٥م شمٖميييػم اًمزُمييي٤م  

 واعمٙم٤م .

نذا اإلـم ن ٓ بقز  سمدًا    ٟمًرٕمٛمٚمف وٟمٕمٚمٜمف قمغم الامنػم ُمـ اعمًٚمٛملم، 

ٙميييي٤مم اًمرييييل ىمٞمٚميييي٧م اضمرٝميييي٤مدًا واؾمييييرٜم٤ٌمـم٤ًم وومٝميييياًم ًمييييٌٕمض و ٟمييييام ٟم٘مييييق : سمٕمييييض إطم

اًمٕمٚمامء، وٙمـ    ي٘مي٤م  ُم يؾ نيذ  إطمٙمي٤مم شمرٖميػم سمرٖميػم اًمزُمي٤م  واعمٙمي٤م ؛ ٕهنيؿ 
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ومٝمٛمقا نذا اوٙمؿ طم٥ًم واىمٕمٝمؿ يقُمئذ وشمّمقرنؿ، ًمٙمـ عم٤م شمٖمػم اًمزُم٤م  وشمٖمػم 

 اعمٙم٤م ، وٙمـ    ي٠مظمذ ذًمؽ اوٙمؿ وضمٝم٤ًم رظمر.

ًم٘مد ضم٤مء ذم يمر٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م  ٟمف ٓ شمّم  اًمّم ة و ٟم٤م  رضب ُم  ً واطمدًا وم٘مط، 

ذم  رضمقطميي٦م ًمٞمًيي٧م ُمٕمٚم٘ميي٦م سم٤مًمًيي٘مػ وٓ ُمدقمٛميي٦م ُمييـ إرض، ٓ شمّميي  اًمّميي ة؛ 

ٕٟميييييف يّميييييكم ذم ٓ ُمٙمييييي٤م ، وأ  وضميييييدت إرضمقطمييييي٦م اًمريييييل ًمٞمًييييي٧م ُمٕمٚم٘مييييي٦م ذم 

اًمًييييييييامء وٓ ُمدقمٛمييييييييي٦م ُمييييييييـ إرض،  ٓ ونيييييييييل اًمٓميييييييي٤مررة، وسم ٤مصييييييييي٦م اعمًيييييييييامة 

 ًمٗمراغ.سم٤منٚمقيٙمٌؽم، اًمرل شم٘مػ نٙمذا ذم ا

ُمٕمٜمييك شمٚمييؽ الٛمٚميي٦م    اًمّميي ة ذم نييذ  اًمٓميي٤مررة ٓ شمّميي ، وأ  ٓ يٛمٙمييـ    

  شمّمقر وم٘مٞمٝم٤ًم  و ُمرٗم٘مٝم٤ًم ي٘مق  سمٕمدم ص ٦م اًمّم ة ذم نذ  اًمٓم٤مررة.

 ذًا: ذاح يميي٤م  طمٙمييياًم يرٜم٤مؾمييي٥م ُمييع شمّميييقرنؿ وُميييع ظمٞميي٤منؿ ًمألرضمقطمييي٦م، ًمٙميييـ 

ٞمًيي٧م أ  وضمييدت ؾمييٞم٤مرة ـمٞميي٤مرة،  قمٜمييل ُميي٤م  ىمييق ، وضمييدت ؾمييٞم٤مرة ـمٞميي٤مرة، ومٝمييل ًم

ُمٕمٚم٘م٦م سم٤مًمً٘مػ وٓ ُمدقمٛم٦م ُميـ إرض، ومٙميام شمّمي  اًمّمي ة ذم اًمًيٞم٤مرة، شمّمي  

 اًمّم ة  يْم٤ًم ذم اًمًٞم٤مرة اًمٓمٞم٤مرة.. ونٙمذا.

ًمييييذًمؽ  ذا ُميييي٤م ٟم ييييـ اٟمٓمٚم٘مٜميييي٤م ُمييييـ ىم٤مقمييييدة اًمٖم٤مييييي٦م شمييييؼمر اًمقؾمييييٞمٚم٦م، و   يميييي٤مٟمقا ٓ 

ي٘مقًمقهنيي٤م سم٠مًمًييٜمرٝمؿ، ومٝمييؿ يٜمٗمييذوهن٤م ذم ُمٜميي٤منجٝمؿ وسمييراجمٝمؿ، ونييذا اًمقاىمييع  يمييؼم 

ذًمييؽ، ونٜميي٤مح ُمييـ يٗمرييل سمجييقاز دظمييق  اًمٗمريي٤مة ًمرييرٕمٚمؿ اًمٓميي٥م ُميي  ً ُمييع ؿميي٤مند قمييغم 

 هنييي٤م شمرٕميييرض عم ٤مًمٓمييي٦م إـمٌييي٤مء واًمِمييي٤ٌمب ُميييٜمٝمؿ سم ٤مصييي٦م، وشمرٕميييرض سمييي٠م  يٙميييق  

وضمٝمٝمييي٤م، سميييؾ وٟمٗمًيييٝم٤م ُميييع ٟمٗميييس اًمٓمٌٞمييي٥م اعمٕمٚميييؿ وذم ُمٙمييي٤م  واطميييد، وذم همرومييي٦م 

 واطمدة. عم٤مذا؟

 ىم٤مًمقا: ٓ سمد ُمـ نذا طمرك ٟم ّمؾ اًمٗمرض اًمٙمٗم٤مرل.

ـ اًمٗمروض اًمٙمٗم٤مرٞم٦م    ييرٕمٚمؿ اعمًيٚمٛمق  رضمي٤مًٓ وٟمًي٤مًء يميؾ ٟم ـ ٟمًٚمؿ سم٠مٟمف ُم

ُمـ الٜمًلم سمام يرٜم٤مؾم٥م ُمٕمف ضمٜمًف، ومٜم ـ ُم  ً ٟم٘مق : ُمـ اًمقاضمي٥م شمٕمٚميؿ قمٚميقم 
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انٜمدؾميي٦م قمييغم اظميير    ٟمقاقمٝميي٤م، ًمٙمييـ ٓ بييقز ذًمييؽ ًمٚمٜمًيي٤مء، ًمٙمييـ بيي٥م قمييغم 

ٜم٤م ًمألـمٌي٤مء ًي٤مراًمٜم٤ًمء    يرٕمٚمٛمـ اًمٓم٥م واًمٓم٤ٌمسم٦م، ُميـ  ضميؾ    ٟمر ٤مؿميك شمٕميريض ٟم

ُميييـ اًمرضمييي٤م ، وًمٙميييـ  ذا يمييي٤م  ُميييـ ٓزم ذًميييؽ    ٟمٕميييرض ٟمًييي٤مءٟم٤م وومرٞم٤مشمٜمييي٤م ًمٚمٗمرٜمييي٦م، 

وُمـ طم٤مم طمق  اوٛمك يقؿمؽ    ي٘مع »ومٜم ـ ٟم٘مق  طمٞمٜمئذ يمام ىم٤م  قمٚمٞمف اًمً م: 

ومييي  ٟمًيييٛم  ًمٌٜم٤مشمٜمييي٤م وٓ ًمٜمًييي٤مرٜم٤م وٓ ٕظمقاشمٜمييي٤م    ييييدظمٚمـ ُمٙم٤مٟمييي٤ًم ومٞميييف خم٤مًمٗمييي٦م  «ومٞميييف

ًمٗمييرض اًمٙمٗميي٤مرل وٙمييـ ًمٚمنمييع، وًمييق  ٟمييف ومٞمييف  ّمييٞمؾ ًمٗمييرض يمٗميي٤مرل؛ ٕ  نييذا ا

  ّمٞمٚمف ُمع اًمزُمـ سمٓمريؼ ُمنموع، وذًمؽ و٤م يًٝمؾ قمغم يمؾ  ٟم٤ًم     يٗمٝمٛمف.

   اعمًييٚمٛملم ًمٞمًييقا ؾمييقاء ُمييـ طمٞميي٨م ظمْمييققمٝمؿ  و ُمييـ طمٞميي٨م ظمْمييققمٝمؿ ذم 

 إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م  وًٓ.

صم٤مٟمٞميي٤ًم: اًمٕمٚمييامء اعمرٌٕمييق  ذم نييذا اًمزُميي٤م  ًمٞمًييقا يمٚمٝمييؿ ؾمييقاء ومييٞمام يٗمرييق  سمييف ُمييـ 

ؽ ومٜم ـ ٟمرٛمًؽ سم٤موٞمٓمي٦م واويذر، وٓ ٟمًيٛم  يميام ىمٚمٜمي٤م  ريؿ  و  ٚمٞمؾ، وًمذًم

ًمٚمٜمًيي٤مء    خيييرٚمٓمـ ُمييع اًمرضميي٤م  ذم ؾمييٌٞمؾ  ٘مٞمييؼ ومييرض يمٗميي٤مرل، ًمٙمييـ ٓ سمييد    

يٙمييق  نٜميي٤مح ُميي٤م نييق ُمِميي٤مند ُمييـ ومرٞميي٤مت ىمييد ٓ يٚمرٗمييرـ  مم ُميي٤م نييق طمييرام  و طميي  ، 

وم٤مٕطمٙم٤مم قمٜمدنـ ؾمقاء،  و ُمٜمٝمـ ُمـ ورؿ سمٛمٕمرومي٦م اوي   واويرام، وًمٙمٜمٝمي٤م ٓ 

  دميييد ُميييـ يٗمرٞمٝمييي٤م يميييام ٟم يييـ ذم صيييدد اًمٙمييي م  ٟميييف بيييقز نييي٤م    شميييدظمؾ شمٕميييدم  

ال٤مُمٕميي٦م، وشمييدرس اًمٓميي٥م وٟم ييق ذًمييؽ ذم ؾمييٌٞمؾ  ّمييٞمؾ ومييرض يمٗميي٤مرل، طمٞمٜمئييذ 

ٟم ييـ ٟم٘مييق : نيي١مٓء نييؿ يمييٌش اًمٗمييداء، نييـ اًميي يت ير٘مييدُمـ ًمر ّمييٞمؾ نييذا اًمٕمٚمييؿ 

ويٕمروييـ  ٟمٗمًييٝمؿ ًمٚمٗمرٜميي٦م اًمّمييٖمره وٓ سمييد،  و اًمٗمرٜميي٦م اًمٙمييؼمه ٓ ؾمييٛم  ا ، سمٕمييد 

 ؽ ي٠ميت دور ٟم٤ًمرٜم٤م ٟم ـ، ومٞمرٕمٚمٛمـ ُمـ نذ  اًمٜمًقة، وٓ يرٕمٚمٛمـ ُمـ اًمرضم٤م .ذًم

اًمِم٤مند  ٟمف ٓ بقز ذم اإلؾم م    ٟمرٌٜمك نيذ  اًم٘م٤مقميدة، اًمٖم٤ميي٦م شميؼمر اًمقؾميٞمٚم٦م، 

ـْ َير ييِؼ ا  َ ﴿ونييل شمٜميي٤مذم ا٤مُميي٤ًم ُميي٤م ذيمرشمييف رٟمٗميي٤ًم ُمييـ طمييدي٨م، وُمييـ ىمقًمييف شمٕميي٤ممم:  َوَُميي

، وُمِمٙمٚم٦م اًمٜم٤مس اًمٞمقم  ومرادًا وا٤مقمي٤مت و طمزاسمي٤ًم [7]الط:ق ﴾َبَْٕمْؾ ًَمُف خَمَْرضًم٤م

نيييل  هنيييؿ ٓ ارٛميييق  سمر٘ميييقه ا ، ومرجيييد يميييؾ اًمٜمييي٤مس يرشمٙمٌيييق  ُمييي٤م طميييرم ا  ٕشمٗميييف 
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إؾميييي٤ٌمب، وم٤مًمرجيييي٤مر ُميييي  ً يقدقمييييق   ُمييييقانؿ ذم اًمٌٜمييييقح، سميييي  ٓ  ىمييييق  اًمرجيييي٤مر، 

يـ إهمٜمٞم٤مء اًمذيـ ٓ ير٤مضمرو ، يقدقمق   ُمقانؿ ذم اًمٌٜمقح، وي٘مقًمق : ي٤م  ظمل!  

ٟمذن٥م هبذ  إُمقا ، ٟم ـ ٟم ِمك قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٚمّمقص، سميؾ ٟم ِميك قميغم  ٟمٗمًيٜم٤م 

ـْ َير يِؼ ا  َ َبَْٕميْؾ ﴿ُمـ اًمٚمّمقص، نؾ نذا ُمٜمٓميؼ ُميـ يي١مُمـ سم٤مٔيي٦م اًمًي٤مسم٘م٦م:  َوَُمي

 ..  مم رظمر أي٦م؟[7]الط:ق ﴾ًَمُف خَمَْرضًم٤م

 ٓ. القاب:

ًمًييٜم٤م سم ٤مضميي٦م و ذًا: ومييٜم ـ ذم اًمٕمٍميي اويي٤مرض وسم ٤مصيي٦م اًمييدقم٤مة اإلؾميي ُمٞملم، 

ىمّمقه ويمؼمه ًمٚمرٜمٔميٞمؿ وآؾمير    ذم ؾميٌٞمؾ نيذا اًمرٜمٔميٞمؿ ًميٌٕمض طمرُمي٤مت ا  

شمٌييي٤مرح وشمٕمييي٤ممم، سميييؾ ٟم يييـ سم ٤مضمييي٦م    ٟمٖميييرس ذم ىمٚميييقب اًمٜمييي٤مس اإلييييام  اًمّمييي٤مدن 

اًمييذي  ييق  سمٞمييٜمٝمؿ وسميييلم ارشمٙميي٤مب ُميي٤م طمييرم ا  قميييز وضمييؾ ٕشمٗمييف إؾميي٤ٌمب، نيييذا 

٤مقمدة ارشمٙم٤مب سمٕمض ٟم ـ ٟمره     ي شمٙمرؾ  و  زب ىمٌؾ يمؾ يشء ي٘مقم قمغم ىم

اورُميي٤مت ًمر ٘مييؼ سمٕمييض اًمٖم٤مييي٤مت    نييذا يٙمييق  قمييغم ُمييذن٥م  ن ٟمييقاس اًمييذي 

 يم٤م  ي٘مق : وداوين سم٤مًمرل يم٤مٟم٧م نل اًمداء.

 طمٙمي٤مم  -ُمي٤م  ىميق  يميؾ-وم  بقز ُمٕم٤مل٦م ُمِمي٤ميمؾ اعمًيٚمٛملم سمٛم ٤مًمٗمي٦م سمٕميض 

ٟمف ُم٤م فمٝمر ذم أوٟمي٦م  رب اًمٕم٤معملم سم ج٦م    اًمٖم٤مي٦م شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م، سمؾ ٟم ـ ٟم٘مق  

ة ُمـ  زب ذم اًمدقمقة اًمّم٤مو٦م ونل اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م، يٙمٗمل ومٞمٝم٤م  هني٤م او٤مرض

ىمد ومرىم٧م الامقم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م ذم سمٕميض اًميٌ د، ضمٕمٚمرٝمي٤م ـمي٤مرٗمرلم، ـم٤مرٗمي٦م شمٜمرٛميل  مم 

طمييزب نيي٤م ٟمٔم٤مُمٝميي٤م، وُمييـ اٚميي٦م نييذا اًمٜمٔميي٤مم  ٟمييف ُمييـ يميي٤م  ُمٕمٜميي٤م ومٝمييق ُمٜميي٤م، وُمييـ يميي٤م  

٤م يمر٤مسمييي٦م وسمٞم٤مٟمييي٤ًم، ًميييٞمس ُمٕمٜمييي٤م ومٝميييق قمٚمٞمٜمييي٤م، وًميييٞمس ُميييـ اًمييييوري    يٙميييق  نيييذا ُمٕمٚمٜمييي

و ٟمييييام يٙمٗمييييل    ذًمييييؽ واىمييييع قمٛمييييكم، ومٛمييييـ يميييي٤م  ُمٜمييييذ  ييييي٤مم ًمييييف ُمٜمزًميييي٦م قمٜمييييدنؿ ذم 

 مم اويييزب ًميييٞمس  اًميييدقمقة،  صيييٌ  اًمٞميييقم ٕٟميييف مل يٜميييرؿاًمّمييي ح وذم اًمٜمِمييي٤مط ذم 

ُمٜمٝمؿ، و ذًا شم٠ميت نٜم٤م أي٦م اًمٙمريٛم٦م اًمريل ٟمٙمررني٤م ذم نيذا اًمّميدد ُميرارًا وشمٙميرارًا: 

ـَ ﴿ ٓ شَمُٙمقُٟميييقا ُِمييي ييييمِ  َو ـَ * لَم اعمنُْْمِ ىُميييقا دِييييٜمَُٝمْؿ َويَمييي٤مُٟمقا ؿِميييٞمًَٕم٤م يُميييؾُّ  ُِمييي ـَ وَمر  يييِذي اًم 
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 .[76-75]الروم ﴾طِمْزٍب سماَِم ًَمَدْاِْؿ وَمِرطُمق َ 

ظم صيي٦م اًمٙميي م إؾميي٤ٌمب اًمرييل شمرٞمنيي ذم اًمٕمٍميي اويي٤مرض بيي٥م إظمييذ هبيي٤م 

سمنمط    ٓ شمٙمق  خم٤مًمٗمي٦م ًمٚمنميع، ُمي  ً نيذ  اعمًيجٚم٦م ومٝميل شمٜم٘ميؾ اعم ي٤مرضات 

قاقمظ واًمٜمّميي٤مر   مم اًمٜميي٤مس سمٞمنيي وسمدىميي٦م، نييذ  اًمقؾمييٞمٚم٦م ظمٚم٘مٝميي٤م واًمييدروس واعميي

 ا  قمز وضمؾ ذم اًمٕمٍم او٤مرض، ومٞمج٥م آٟمرٗم٤مع هب٤م.

يمييذًمؽ اًمراديييق،  ذا يم٤مٟميي٧م نٜميي٤مح دوًميي٦م ُمًييٚمٛم٦م وم٤ٌمؾمييرٓم٤مقمرٝم٤م    شمًييرٕمٛمؾ نييذا 

الٝميي٤مز ذم ؾمييٌٞمؾ ٟمنميي اًمييدقمقة قمييغم وضمييف اًمٙمييرة إروييٞم٦م يمٚمٝميي٤م، وًمييٞمس وم٘مييط ذم 

ظمييػمًا وؾمييٞمٚم٦م طمدي يي٦م اًمٕمٝمييد سمٕمييض اًمٌمييء ونييل اًمرٚمٗميي٤مز، اًمٕميي٤ممل اإلؾميي ُمل، شميي٠ميت  

ومٜم ـ ٟم٘مق : اًمرٚمٗم٤مز سم٤مقمر٤ٌمر    ومٞمف اًمّمقر واًمرّمقير، وم٤مٕصيؾ ومٞميف  ٟميف ٓ بيقز، 

وًمٞمس يم٤معمًجٚم٦م وًمٞمس يم٤مًمراديق، و ٟمام عم٤م ومٞمف ُميـ اًمّميقر واًمرّميقير، واًمٕمٜم٤ميي٦م 

 ٓ سم٤مؾمييرٕمام  رٓت ًمرّمييقير إؿميي ٤مص، ٟم٘مييق  إصييؾ ذم اًمرٚمٗميي٤مز  ٟمييف ٓ بييقز 

ومييييييٞمام شم٘مرْمييييييٞمف اًميييييييورة، واًمٕمٚمييييييامء ُمرٗم٘مييييييق  قمييييييغم ىم٤مقمييييييدة اًميييييييورات شمٌييييييٞم  

اعم ٔمييقرات، وًمٙمييـ ٓ ٟمييره اًمرقؾمييع ذم ذًمييؽ يمييام نييق واىمييع اًمٞمييقم قمٜمييد ُمييـ ٓ 

يٌيي٤مًمق  سمييام يًييٛمك طمراُميي٤ًم  و طميي ًٓ، و ٟمييام سم٘مييدر ُميي٤م  ٘مييؼ اعمّمييٚم ٦م اًمرييل ييي٠مذ  

 اًمِم٤مرع هب٤م، وذم طمدود اًمٜمص أذ  ًمذًمؽ.

ٓ  ريييد  ـم٤مًميي٦م اًمٌ يي٨م ذم نييذ  اعمًيي٠مًم٦م    اًمرّمييقير طمييرام ٟم ييـ ٟمٕمٚمييؿ ُميي  ً، و

 سمي٤مح ًمٚمًيٞمدة قم٤مرِمي٦م     ¢قمغم يمؾ  ؿمٙم٤مًمف و ٟمقاقميف، ًمٙميـ ٟمٕمٚميؿ  يْمي٤ًم    اًمٜمٌيل 

شمٚمٕميي٥م سمٌٜم٤مويي٤م ُمييـ اخلييرن يم٤مٟميي٧م شمًييرٕمٛمٚمٝم٤م، ويميي٤م  اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م ينييب 

 ًمٞمٝميي٤م سمٜميي٤مت ضم٤مراويي٤م ًمٙمييل شمرًييغم هبييـ، ودظمييؾ اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م ُمييرة ونييل 

وميييرس ًميييف »٥م وومٞمٝمييي٤م وميييرس ونييي٤م ضمٜم٤مطمييي٤م ، وم٘مييي٤م  قمٚمٞميييف اًمّمييي ة واًمًييي م نييي٤م: شمٚمٕمييي

ضمٜم٤مطميييييي٤م ، وم٘م٤مًميييييي٧م:  مل يٌٚمٖمييييييؽ    ظمٞمييييييؾ ؾمييييييٚمٞمام  قمٚمٞمييييييف اًمًيييييي م يم٤مٟميييييي٧م ذوات 

 .« ضمٜم ٦م

وم٤مًمِمييي٤مند ُميييـ نيييذا اويييدي٨م ٟمًيييرٓمٞمع    ٟم٠مظميييذ ُمٜميييف، و   ٟمٜمٗميييذ ُمٜميييف  مم ضميييقاز 
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ٝمي٤م ـ وراراًمريل ٓ يؽمشمي٥م ُمياؾمرٕمام  اًمّمقر وُمـ ذًمؽ اًمرٚمٗمي٤مز ذم طميدود او٤مضمي٦م 

رضر ؾمييقاء ذم اًمٕم٘مٞمييدة  و ذم إظميي ن،  و ٟم ييق ذًمييؽ ُمييـ اعم ٤مًمٗميي٤مت،  ُميي٤م نييذا 

 اًمرقؾمع وم  بقز اؾمرٕمامًمف؛ ٕ  إصؾ ومٞمف حمرم.

نٙميييذا يٜمٌٖميييل وميييٞمام  ره ووميييٞمام  قمر٘ميييد    يٙميييق  ُمقىمٗمٜمييي٤م اؾميييرٖم   يميييؾ وؾميييٞمٚم٦م 

 طمييدصم٧م، ُميي٤م مل ٟم يي٤مًمػ ومٞمٝميي٤م رشيٕميي٦م اإلؾميي م، وٟمييدع ضم٤مٟمٌيي٤ًم شمٚمييؽ اًم٘م٤مقمييدة اًمٙميي٤مومرة

اًمرييييل هبيييي٤م اؾميييير ٚم٧م اًمييييدُم٤مء وإقمييييراض ُمييييـ اًمٙمٗميييي٤مر ونييييل ىمييييقنؿ: اًمٖم٤مييييي٦م شمييييؼمر 

ـْ َير يِؼ ا  َ َبَْٕميْؾ ًَميُف ﴿اًمقؾمٞمٚم٦م، ونذا ًمٞمس ُمـ اإلؾم م، سمؾ اإلؾمي م ي٘ميق :  َوَُمي

٥ُم * خَمَْرضًم٤م  ًِ ٓ َ َْر ـْ طَمٞم٨ُْم   .[7]الط:ق ﴾َوَيْرُزىْمُف ُِم

 نؾ سم٘مل يشء ُمـ ا ...

 شمٗمْمؾ ي٤م ؿمٞم ... ُمداظمٚم٦م:

 ( 00:  03: 21/ 401) اهلدى والنور /

 اضتدداّ ايتُجًٝٝات ٚاألْاغٝد يف ايدع٠ٛ

نييذا ؾميي١ما  ُمييـ سمٕمييض اًمٜمًيي٤مء ي٘مييق : ُمييع وضمييقد سمٕمييض إظمييقات ذم  ُمداظمٚميي٦م:

يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ذم اًمٌٜم٤مت خي٤مًمٗمقٟمٜم٤م ذم اعمٜمٝم٩م يٕمٜميل:  ظميقات ـمٞمٌي٤مت، و ي٤موًمق  

قمييغم ظميي   ُمٕمٝمييـ،  دظميي٤م  إٟم٤مؿمييٞمد واًمرٛم ٞمٚمٞميي٤مت ذم يمييؾ ٟمِميي٤مط، وٟم ييـ داريياًم 

ؾمييٚمٗمٞملم وهمييػمنؿ، وًمٙميـي اعمِمييٙمٚم٦م  ٟمييف ذم سمداييي٦م يمييؾ قميي٤مم دار  ضمديييد يٙمييق  يٕمٜمييل: 

نٜمييي٤مح  ظميييقات ُمًيييرجدات يييي٠مشمق  ًمٚمٙمٚمٞمييي٦م وميييػمو  نيييذا اخلييي   ومٞمٜمٗميييرو  ُمييـي آًمريييزام 

ونٙمييييييذا، ونيييييي١مٓء ٓ اٛمٝمييييييؿ يشء ؾمييييييقه  طمييييييقا  اًمٕميييييي٤ممل اإلؾميييييي ُمل وٓ ير ييييييرو  

 .٤م ًمٙمل ٟمرٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ، وضمزاح ا  ظمػًماإطم٤مدي٨م اًمّم ٞم ٦م  مم رظمر ، سمامذا شمٜمّم ٜم

 ٟمّم ٝمـ سم٤مًم ٌي٤مت اًم ٌي٤مت، ٕ  اًمٖم٤ميي٦م ٓ شميؼمر اًمقؾميٞمٚم٦م يميام قمٚمٞميف يم يػم  اًمِمٞم :

ُمييـ اًمٗمرٞميي٤م  واًمٗمرٞميي٤مت ذم نييذا اًمزُميي٤م ، ... يمييام ضميي٤مء ذم اًمًيي١ما  ٓ ... سم٤مًمٙمريي٤مب 
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وٓ سم٤مًمًييٜم٦م و ٟمييام سمييدقمقة اًمٜميي٤مس  مم  ؾميي م همييػم ُمٗمٝمييقم، ويًييقهمـ ًمٚمٛمييدقمقيـ ُميي٤م 

٤م ذم ؾميييٌٞمؾ ... ىمٚميييقهبؿ  و ىمٚميييقهبـ، ومٜمييي٠مُمرنـ سم٤مًم ٌييي٤مت ىميييد ٓ بييي قز  طمٞم٤مًٟمييي٤م رشقًمييي

 قمغم ُم٤م رزىمٝمؿ ا  قمز وضمؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف سم٤مًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م.

 (30b/00:10:10)رحلة النور
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 سٍٛ ايتُجٌٝ

... اًمييذي روا  اإلُميي٤مم  محييد وهمييػم  قمييـ اًم  صميي٦م  ¢ـمٞميي٥م! ... ىمقًمييف  ُمداظمٚميي٦م:

ؾ ىمرٚميييف ٟمٌييل  و ىمرييؾ ٟمٌٞمييي٤ًم،  مم رظميير اويييدي٨م اًمييذيـ اؿمييرد همْمييي٥م ا  قمٚمييٞمٝمؿ: رضميي

وومٞمييييف وو ييييؾ ُمييييـ اعمٛم ٚمييييلم، وم٤مؾمييييرد  ذم سمٕمييييض اًمٓمٚمٌيييي٦م قمييييغم  ييييريؿ اًمرٛم ٞمييييؾ 

اعمٕمرو  اًمذي شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمف ذم اًمٚمٞمٚم٦م اعم٤موٞم٦م، واؾمرد  سميف قميغم  يريؿ اًمرٛم ٞميؾ 

اعمٕميييرو  ذم اعمنيييطمٞم٤مت، ومٝميييؾ نيييذا آؾميييردٓ  صييي ٞم ، إصيييؾ ... نيييذا ُمييي٤م 

قمييغم سمٕمييض  سمقاسمييف: سميي٤مب ُميي٤م ضميي٤مء ذم ... شمٕمٚمييٞمؿ اًمٜميي٤مس ُمييـ  ذيميير  اًمٌ يي٤مري ُمٕمٜمقٟميي٤مً 

 همػم زي٤مدة وٓ ا ٞمؾ.

ٟمٕمؿ، اعمٛم ؾ نٜم٤م نق اًمذي يّمٜمع اًمرامصمٞمؾ؛ ٕ  اًمرٛم ٞمؾ اعمٕمرو  ذم  اًمِمٞم :

اًمٕمٍميي اويي٤مرض نييق اصييٓم ح طميي٤مدث، وُمييـ إظمٓميي٤مء اًمرييل ىمييد ي٘مييع ومٞمٝميي٤م سمٕمييض 

 و قمرومٞميي٦م، اًمٜميي٤مس  هنييؿ يٗمنييو  سمٕمييض اًمٜمّمييقص اًمنمييقمٞم٦م سم٤مصييٓم طم٤مت وم٘مٝمٞميي٦م 

ونييييذا اًمرٗمًييييػم نييييق ُمييييـ نييييذا اًم٘مٌٞمييييؾ، وميييي  بييييقز شمٗمًييييػم و ييييؾ سمٛمٕمٜمييييك: اًمرٛم ٞمييييؾ 

اعمٕميييرو  ونيييق    يرٛم يييؾ ؿمييي ص سمّميييقرة ؿمييي ص رظمييير ىميييد يٙميييق  نيييذا أظمييير 

رضمي ً صي٤مو٤ًم واعمٛم ييؾ ـم٤موي٤ًم، وىمييد يٙميق  ذاح ؿمييٞم ٤ًم ونيذا ؿميي٤مب وٟم يق ذًمييؽ، 

 ومٝمذا اعمٕمٜمك ًمٞمس ًمف وضمقد ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمرل قمرومٜم٤من٤م.

ىميييييد ىمٚمييييي٧م رٟمٗمييييي٤ًم سمييييي٠م  سمٕميييييض اًمٕمٚميييييامء يٗمنيييييو  سمٖمٗمٚمييييي٦م قمروييييي٧م نيييييؿ سمٕميييييض و

اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م قمغم ٟم ق نذا آصٓم ح او٤مزم، وًمق يم٤م  اصيٓم طم٤ًم وم٘مٝمٞمي٤ًم 

يم ػم ُمـ اًمٕمٚميامء يًيرٕمٛمٚمق  اًمٙمراني٦م سمٛمٕمٜميك اًمٌميء  ذا ومٕمٚميف اإلٟمًي٤م  ىميد ظمي٤مًمػ 

ػ ُميي٤م نييق إومم وًمٙمييـ ٓ ييي٠مصمؿ ومٞمييف، صمييؿ شميي٠ميت سمٕمييض اًمٕمٌيي٤مرات قمييـ سمٕمييض اًمًييٚم

سمٙمران٦م يشء ُم٤م ومٞمٗمنو  نذ  اًمٙمران٦م سميٜمٗمس نيذا اعمٕمٜميك آصيٓم طمل، ونيذا 
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ظمٓميي٠م؛ ٕ  شمٓمريييؼ آصيييٓم طم٤مت او٤مدصميي٦م قميييغم اعمٗميي٤منٞمؿ اًمٕمرسمٞمييي٦م اًم٘مديٛميي٦م ومٞمٝمييي٤م 

  وم٤ًمد ًمٚمنميٕم٦م.

وُمييـ نييذا اًم٘مٌٞمييؾ ىمقًمييف شمٕميي٤ممم طمٞمييٜمام ذيميير سمٕمييض اعمٕميي٤ميس ذم أييي٦م اًمٙمريٛميي٦م 

ٞم ُئُف ﴿قميز وضميؾ: يم٤مًمزٟم٤م واًمنىم٦م وٟم ق ذًمؽ، شمٕم٘م٥م ذًميؽ سم٘مقًميف  ٤مَ  ؾمَي َؽ يمَي
ؾُّ َذًمِي يمُي

٤م ييييييَؽ َُمْٙمُروًنيييييي نٜميييييي٤م ٓ شمٕمٜمييييييل اعمٕمٜمييييييك  ٤مً ومٙمٚمٛميييييي٦م: ُمٙمرونيييييي [78]اإلسددددددرا  ﴾قِمٜمْييييييَد َرسم 

٤مَ  ﴿آصيييٓم طمل اًمٗم٘مٝميييل اًميييذي نيييق ظمييي   إومم،  ُف يَمييي ييي َٟميييك  ِٟم  َوٓ شَمْ٘مَرسُميييقا اًمز 

ٌِٞمً   ٤مَء ؾَميي ٦ًم َوؾَميي ق اعمٙمييرو  ذم ومٝمييذا اًمزٟميي٤م اًمييذي ؾميي٤مء ؾمييٌٞمٚمف نيي [76]اإلسددرا  ﴾وَم٤مطِمَِميي

سمٕمييض اًمٜمّمييقص اًمنمييقمٞم٦م؛ ًمييذًمؽ عميي٤م ضميي٤مءت قمٌيي٤مرة ًمإلُميي٤مم اًمِميي٤مومٕمل ذم ُمًيي٠مًم٦م 

ضم٤مءت وم٘مٝمٞم٦م ومٞمٝم٤م دىم٦م ُمرٜم٤منٞم٦م ونل: ُم٤م ـمرىمق  ذم اًمٗمروع:  ذا رضمؾ زٟم٤م سم٤مُمر ة صمؿ 

سم٤مسمٜمرييييف وشمرقمرقميييي٧م وصيييي٤مرت اُميييير ة صيييي٤مو٦م ًمٚمييييزواج ومٝمييييؾ بييييقز ٕسمٞمٝميييي٤م ُميييـي اًمزٟميييي٤م    

٦م وُمـي واوم٘ميف ُمـي إرٛمي٦م  ٟميف  يرم ذًميؽ قمٚمٞميف، يرزوضمٝم٤م؟ ىمقٓ  ًمٚمٕمٚمامء: ىمق   ن طمٜمٞمٗم

وييييذيمر اًمِمييي٤مومٕمٞم٦م قمييـي اإلُمييي٤مم اًمِمييي٤مومٕمل  ٟميييف يمييير  ذًميييؽ، ومٗمنيييوا يمرانييي٦م اإلُمييي٤مم اًمِمييي٤مومٕمل 

 .سم٤مٓصٓم ح اًمٗم٘مٝمل قمغم اودي٨م وم٘م٤مًمقا: بقز ًمٙمٜمف يٙمر 

ومٚمق ومنٟم٤م يم م اإلُم٤مم اًمِمي٤مومٕمل قميغم اًمرٕمٌيػم اًم٘ميررين اشمٗميؼ ر ي اإلُمي٤مم اًمِمي٤مومٕمل ُميع 

ٜمٞمٗمييي٦م و شم٤ٌمقميييف، وقميييغم ذًميييؽ  يْمييي٤ًم ؿميييٞم  اإلؾمييي م اسمييـي شمٞمٛمٞمييي٦م قميييغم    نيييذا اإلُمييي٤مم  ن طم

اإلٟم٤ًم  ٓ بقز    يرزوج اسمٜمرف سم٤مورام؛ ٕهن٤م اسمٜمرف وظمرضم٧م ُمـ صٚمٌف، ومٝمق يمام ي٘م٤م  

 .ذم سمٕمض إطمٙم٤مم إظمره: يمٜم٤ميم  ٟمٗمًف سمٜمٗمًف

وًمٙمييـ نٜميي٤مح ر ي  ٟميي٤م  را  يم٠مٟمييف يِمييٌف اًمٗمٚمًييٗم٦م اًمرييل ٓ شمٕمرٛمييد ٓ قمييغم وم٘مييف وٓ 

قم٘ميييؾ: ونيييل    اويييرام ٓ طمرُمييي٦م ًميييف، و ٟمييي٤م ومٙميييرت ذم نيييذ  اعمًييي٠مًم٦م يم يييػمًا؛  قميييغم

ٕهنيي٤م ُمييـ دىميي٤مرؼ اخل وميي٤مت اًمرييل وىمٕميي٧م ومٞمييف إُميي٦م وإرٛميي٦م، ومر ييي٧م ... ومٙمييرت 

وٓ يّميي   ¢  اوييرام ٓ  ييرم، وىمييد روه طمييدي ٤ًم ُمرومققميي٤ًم  مم اًمٜمٌييل  سم٘مييقنؿ: 

 .ذًمؽ..]اٟم٘مٓم٤معن
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 ُجٌٝ يف ايدع٠ٛاضتدداّ ايت

ومْميٞمٚم٦م اًمِميٞم  طمٗمٔميؽ ا ! يًير دم سمٕميض اًمِمي٤ٌمب اًمٞميقم ُمي٤م يٕمير   ُمداظمٚم٦م:

ٛم ٞمييؾ يم٠مؾمييٚمقب ُمييـ  ؾميي٤مًمٞم٥م اًمييدقمقة ومييام ر يييؽ ذم نييذا اعمقوييقع ونييؾ يميي٤م  رسم٤مًم

يًير دم نيذا إؾميٚمقب ذم اًميدقمقة  رضميق اًمرٗمّميٞمؾ ذم ذًميؽ وضميزايمؿ  ¢اًمٜمٌل 

 ا  ظمػمًا.

رض شمنييسم٧م  مم سمٕمييض اعمًييٚمٛملم اًمرٛم ٞمييؾ روميي٦م ُمييـ روميي٤مت اًمٕمٍميي اويي٤م اًمِمييٞم :

اًمذيـ يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ الٝمؾ سم٠مطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م، واًمرٛم ٞمؾ  ٟمام  ر٤مضمف اًمٙمٗم٤مر؛ ٕٟمف 

شمرىميؼ اًم٘مٚميقب  ¢ٓ سمديؾ نؿ ُمـ ري٤مت قميـ رب اًمٕمي٤معملم و طم٤مديي٨م قميـ اًمٜمٌيل 

و ًييـ إظميي ن، ٓ يقضمييد يشء ُمييـ نييذ  اعمييقاقمظ واعمييذيمرات قمٜمييد اًمٙمٗميي٤مر، 

رٛم ٞمٚمٞميي٤مت يمرٕمييقيض نييؿ قمييام وميي٤موؿ ُمييـ انييده وًمييذًمؽ نييؿ ليي١موا  مم اختيي٤مذ اًم

واًمٜمييقر سمًيي٥ٌم يمٗمييرنؿ سم٤مإلؾميي م، ومجيي٤مء سمٕمييض اًمِميي٤ٌمب اًمييذيـ ٓ ي٘مييدرو  ديييٜمٝمؿ 

اإلؾم ُمل طمؼ ىمدر  و ظمذوا نيذ  اًمرٛم ٞمٚمٞمي٤مت ُميـ قمي٤مدات اًمٙمٗمي٤مر هميػم ُم طمٔميلم 

اًمٗمرن سميلم اًمٙمٗمي٤مر واعمًيٚمٛملم ُميـ نيذ  اوٞم ٞمي٦م اًمريل  رشت  ًمٞمٝمي٤م رٟمٗمي٤ًم    اًمٙمٗمي٤مر 

  ُمييـ اًمرٛم ٞمٚمٞميي٤مت،  ُميي٤م اعمًييٚمٛمق  ومٚمٞمًييقا سم ٤مضميي٦م  ًمٞمٝميي٤م؛ ٕ  ا  قمييز ىمييد يًييرٗمٞمدو

 وضمؾ ىمد  رؾمؾ  ًمٞمٝمؿ ٟمٌٞم٤ًم ذم رشيٕمرف يمؾ ُم٤م يّمٚم   ُمقر ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤منؿ.

وسم ٤مصيي٦م  ٟمٜميي٤م  ذا شمييذيمرٟم٤م او٘مٞم٘ميي٦م نييذ  اًمرٛم ٞمٚمٞميي٤مت  هنيي٤م ٓ ختٚمييق ُمييـ إُمييقر 

زويير واًمٙميذب؛ ٕ  اعمٜمٙمرة، ُمٜمٝم٤م ُم  ً:    ومٞمٝم٤م يم ػم ُمـ اًمرزويير  و ىمٚمٞميؾ ُميـ اًمر

اًمرٛم ٞمٚمٞم٦م ٓ يّميٚم  قمرويٝم٤م  ٓ سمزظمرومرٝمي٤م سميٌٕمض اًمٙمٚميامت اًمريل ٓ ا يؾ اًمقاىميع، 

وىمد يٙمق  ومٞمٝم٤م اظمر ط سملم اًمٜم٤ًمء واًمرضم٤م ، و ذا يم٤م  سمٕميض اًمِمي٤ٌمب ٓ يزاًميق  
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قمغم اًٙمٝمؿ هبذا اوٙمؿ اًمنمقمل ونق  ٟمف ٓ بيقز اظمير ط اًمرضمي٤م  سم٤مًمٜمًي٤مء؛ 

وٟم٤ًمء، ىمد يٙمق  ومٞمٝم٤م ؿم٤ٌمب وؿم٤مسم٤مت، وم٤مًمرٛم ٞمٚمٞم٦م ٕ  اًمرٛم ٞمٚمٞم٦م يٙمق  ومٞمٝم٤م رضم٤م  

شمرٓمٚميي٥م الٛمييع سمييلم الٜمًييلم وطمٞمٜمئييٍذ ي٘مييع وٓ سمييد آظميير ط ظم٤مصيي٦م    اًمرٛم ٞمٚمٞميي٦م 

 ريييي٤مج  مم ُميييي٤م يًييييٛمقٟمف سمرووميييي٤مت يٕمٜمييييل: اريٜميييي٤مت ُمرٕمييييددة ومٙمييييؿ ويمييييؿ ؾمييييٞمٙمق  

آظمييير ط نٜمييي٤مح سميييلم الٜمًيييلم، ومييي٢مذا ومرويييٜم٤م    سمٕميييض اعمًيييٚمٛملم ٓ يزاًميييق  ُميييـ 

سمٕميييض إطمٙمييي٤مم اًمنميييقمٞم٦م وُمٜمٝمييي٤م: ... اظمييير ط سميييلم الٜمًيييلم،  اعم ييي٤مومٔملم قميييغم

ؾمٞمْمييٓمر اًم٘ميي٤مرٛمق  قمييغم رواييي٦م ا ٞمٚمٞميي٦م سم٤مٓشمٕم٤مويي٦م قمييـ الييٜمس أظميير ُمييـ اًمٜمًيي٤مء 

سميي٠م  يٛم ييؾ درونييؿ سمٕمييض اًمرضميي٤م  ونٜميي٤م ي٘مٕمييق  ذم خم٤مًمٗميي٦م ًمٚمنمييع خم٤مًمٗميي٦م  ظمييره 

ونيييل اًمرِميييٌف سم٤مًمٜمًييي٤مء، وىميييد ضمييي٤مء ذم صييي ٞم  اًمٌ ييي٤مري ُميييـ طميييدي٨م قمٌيييد ا  سميييـ 

اعمرِميٌٝملم ُميـ اًمرضمي٤م  سم٤مًمٜمًي٤مء،  ¢ًمٕميـ رؾميق  ا  » ا  قمٜميف ىمي٤م : قم٤ٌمس ر 

وم٢مذًا: اًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت ُمٝمام طمرص اًم٘مي٤مرٛمق  قمٚمٞمٝمي٤م  «واعمرِمٌٝم٤مت ُمـ اًمٜم٤ًمء سم٤مًمرضم٤م 

   ٓ ي٘مٕمييييقا ذم خم٤مًمٗميييي٦م اًمنميييييٕم٦م ومٝمييييل ٓ ختٚمييييق ُمييييـ إُمييييقر اًمر٤مًمٞميييي٦م ُمييييـ اًمرِمييييٌف 

اظميير ط اًمرضميي٤م   سم٤مًمٙمٗميي٤مر؛ ٕ  نييذ  اًمرٛم ٞمٚمٞميي٤مت ُمييٜمٝمؿ ظمرضميي٧م، صمييؿ ٓ ختٚمييق ُمييـ

سم٤مًمٜمًييييي٤مء، ومييييي٢م  ظمٚمييييي٧م ومييييي  ختٚميييييق ُميييييـ شمِميييييٌف اًمرضمييييي٤م  سم٤مًمٜمًييييي٤مء ٕ  نيييييذ  ـمٌٞمٕمييييي٦م 

اًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت؛ وًمذًمؽ وم  بقز اًمرٛم ٞمؾ يمٕمٛمؾ ٕٟميف خمي٤مًمػ ًمٚمنميع ومٙمٞميػ بيقز 

 اخت٤مذ اًمرٛم ٞمؾ وؾمٞمٚم٦م ًمدقمقة اًمٜم٤مس  مم اإلؾم م؟!

ذًمؽ ُمـ سم٤مب ُمٕم٤مل٦م إُمقر قمغم ظم   ُمذن٥م اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م ومي٢مٟمام 

ل ُمٕم٤ملييي٦م قميييغم ـمري٘مييي٦م سمٕميييض اًمٗمًييي٤من اًمًيييٙم٤مره اًميييذيـ شميييذيمر ىمّمّميييٝمؿ ذم نييي

 سمٕمض يمر٥م إدب يمٛم ؾ  ن ٟمقاس اًمرل يم٤م  ي٘مق :

 .وداوين سم٤مًمرل يم٤مٟم٧م نل اًمداء

وم٤مًمداء ٓ ... دواء، واورام ٓ يّمٚم  قم٤ٌمدًا وم٤مشم٘مقا ا  واؾمر٘مٞمٛمقا يمام  ُمريمؿ، 

 ٟمٕمؿ.

ٕمٜمييك يمٚمٛميي٦م اًمرٛم ٞمييؾ؛ ٕٟمييف ييي٤م ؿمييٞم  ... ُمييـ اعمٗمٞمييد نٜميي٤م    شمٕميير  ًمٜميي٤م ُم ُمداظمٚميي٦م:
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أ  ًمييق  شمييك ... ىمٕمييد  محييد ُمييـ ال٤مٟميي٥م إيٛمييـ ُمييـ اعمنييح، ومّمييٕمد ؾمييٕمٞمد ُمييـ 

ال٤مٟم٥م إين ُمـ اعمنيح وم٤مًمر٘مٞمي٤م ذم وؾميط اعمنيح، وم٘مي٤م   محيد ًمًيٕمٞمد: نيؾ 

ًمؽ سم٠م  شمٕمٚمٛمٜمل اًمقوقء وم٠مظمذ ُمي  ً  سمري٘مي٤ًم ُميـ اعمي٤مء ومرقوي٠م  ُمي٤مم اوي٤مرضيـ،  و 

د ًمًٕمٞمد:  ٟمٜمل  قمر  رضم ً يقاضميف ُمِميٙم ت ُميع ن٥م ُم  ً  هنام ىمٕمدا وم٘م٤م   مح

 نٚمف ذم اًمرزاُمف ًمإلؾمي م وميامذا شميره  ٟميف يٗمٕميؾ؟ وم٘مي٤م  ؾميٕمٞمد نٙميذا، وم٘مي٤م   محيد: 

وًمٙمـ ُم  ً  سمق  يٗمٕمؾ يمذا، وم٘م٤م .. ونٙمذا، وومٕم ً نٜمي٤مح ؿمي ص يٕمي٤مين ُميـ نيذ  

اعمِمٙمٚم٦م، وم٠مفمـ    نٜم٤مح  ٟمقاقم٤ًم ُمـ إؿمٞم٤مء ىمد ٓ يٙمق  ومٞمٝم٤م  ؿمٙم٤م  رشقم٤ًم ًمٙمـ 

 ر٤مج  مم سمٞم٤م  ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م اًمرٛم ٞمؾ اعم٘مّمقد اًمذي ىمّمد سمف اًم٘مّميد اًميذي ذيمرشميف ٟم

... 

اًمرٛم ٞمؾ سم٤مرح ا  ومٞمؽ ُمٕمرو  ... ُم٤م  ر٤مج  مم سمٞم٤م ، وم٤مإلٟم٤ًم  قم٤مدًة  اًمِمٞم :

 ر٤مج  مم سمٞم٤م  يشء يٙمق  هم٤مُمْم٤ًم  ُم٤م طمٞمٜمام يٙمق  واىمٕمي٤ًم ومٌٞمي٤م  نيذا اًمقاىميع نيق 

 ّمٞمؾ او٤مصؾ، وم٤مًمرٛم ٞمؾ اًمذي ي٘مع  ُمـ سم٤مب ُم٤م ي٘مق  اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ُم ٚمف ُمـ سم٤مب

اًمٞمقم ُمِم٤مند ا٤مُم٤ًم  ٟمف اًمرضمؾ ُم  ً يٙمق  طمٚمٞم٘م٤ًم ورسمٜم٤م ظمٚم٘ميف ُميـ هميػم وٞمي٦م، ًمٙميـ 

ٟميرا  شميزيـ عمٕمّميٞم٦م ا  ومٞم ٚمييؼ وٞمريف، ًمٙمٜميف يرييد    يٛم ييؾ دور ؿميٞم  قمي٤ممل وم٤موييؾ 

 و جم٤مند ذم ؾميٌٞمؾ ا  وميامذا يٗمٕميؾ؟ ير يذ وٞمي٦م ُمًيرٕم٤مرة يٛم يؾ ذًميؽ اًمِمي ص 

مل  و جم٤مند  و ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، يمؾ اًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت اًمريل شم٘ميقم اًمٞميقم شم٘ميقم اًمذي نق قم٤م

قمغم    يرِميٌف اعمٛم يؾ اًميذي ي٠مظميذ دور  ُمي٤م ُمٚميؽ  و  ُميػم  و ىم٤مريد ضميٞمش  و ظمي٤مدم 

 و ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، ومٝم١مٓء إومراد يمؾ ُمٜمٝمؿ يٛم يؾ طمٞمي٤مة  ٟمًي٤م  ؾميٌؼ ذيمير طمٞم٤مشميف ذم 

 ُمي٤م سمٕميض إُم ٚمي٦م اًمريل  يمر٥م اًمري٤مري ، ومٝميذا ُمي٤م  ري٤مج  مم ا ٞميؾ  ُمي٤م ومي  ؾميٌٞمؾ..

رضسمرٝميييي٤م  ٟميييي٧م نييييذ  شميييي٠ميت قمرويييي٤ًم وٓ شمّمييييٌ  ُم٘مّمييييدًا ودقم٤مييييي٦م ُمييييـ  ضمييييؾ شمٕمريييييػ 

اعمًييٚمٛملم ...  مم ديييٜمٝمؿ وٟم ييق ذًمييؽ ومٝمييذا اًمرٛم ٞمييؾ ُميي٤م  فمييـ     طمييدًا ُمٝمييام يميي٤م  

 سمٕمٞمدًا قمـ اًم ٘م٤موم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمقاقمٞم٦م سم ٤مضم٦م  مم    ٟمنمح ًمف ُم٤م نق اًمرٛم ٞمؾ، واو .

ُم ٚمييي٦م اًمريييل ذيمروييي٤م  طم٤مديييي٨م يم يييدي٨م  ن وميييٜم ـ ٟميييذيمر ُمييي٤م نيييق  ىميييرب ُميييـ إ
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محٞمييد اًمًيي٤مقمدي اًمييذي ضميي٤مء ذم صيي ٞم  اًمٌ يي٤مري خمرٍمييًا وذم ؾمييٜمـ  ن داود 

، ىمييي٤مًمقا: ٓ، ًمًييي٧م سميييي٠مقمٚمؿ ¢ ٓ  صييييكم ًمٙميييؿ صييي ة رؾمييييق  ا  »ُمٓميييقًٓ، ىمييي٤م : 

؛ ٕٟميف مل ¢نذا ُم٤م ٟم٘مق :  ٟمف ُم ؾ اًمٜمٌيل  «سمّم شمف ُمٜم٤م، ىم٤م : سمغم، ... ومٌد  يّمكم

ُم  ً يم٤م  يم٨م اًمٚم ٞم٦م، وٟم ـ ٟمره ومٞمٙمؿ أ  ُم٤م ؿم٤مء  ¢ؾمق  ... يره سمزيف، وم٤مًمر

وييك ُم٤ٌمريميي٦م ووييك ظمٗمٞم٘ميي٦م ضمديييدة ووييك ُمرقؾمييٓم٦م، وم٤مًمييذي يّمييكم صيي ة اًمٜمٌييل 

يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس ٓ ير٘مّمد ًمف اًمرِمٌف سم٤مًمرؾمق  اًمذي يم٤م  ًمف وٞم٦م ُم  ً ضمٚمٞمٚم٦م وقمٔمٞمٛمي٦م 

ؾ ووٞميي٦م  ن محٞمييد ُميي  ً وٞمرييف ظمٗمٞمٗميي٦م  ٟمييام نييل قمٌيي٤مرة قمييـ ؿمييٕمرات ونييق ٓ يٛم يي

 .¢اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م ًمٙمـ  ٙمل يمٞمػ يم٤مٟم٧م ص ة اًمٜمٌل 

نٙميييذا »يميييذًمؽ ُمييي  ً طميييدي٨م قمييي ام  سميييـ قمٗمييي٤م  عمييي٤م شمقوييي٠م سميييلم  ييييداؿ وىمييي٤م : 

نييذا ًمييٞمس ومٞمييف ا ٞمييؾ و ٟمييام ومٞمييف طمٙم٤مييي٦م ُميي٤م ومٕمٚمييف اًمرؾمييق   «ر ييي٧م رؾمييق  ا  شمقويي٠م

ف قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م،  ُم٤م اًمروي٤مت اًمرٛم ٞمٚمٞمي٦م نيذ  ومٝميل ذم واد رظمير، ويٙمٗميل  ٟمي

 ٓ ختٚمقا ُمـ خم٤مًمٗم٦م ُمـ اعم ٤مًمٗم٤مت اًمرل  رشت  ًمٞمٝم٤م رٟمٗم٤ًم.

ذيميييرت    آظمييير ط واًمرِميييٌف سم٤مًمٜمًييي٤مء ويمييي٤م  اًم٘مّميييد ًميييٞمس اًميييدقمقة  ُمداظمٚمييي٦م:

 وًمٞمس اًمرٕمٚمؿ و ٟمام اًمؽموي  وم٘مط.

 ضمٌيي٧م قمييـ نيييذا، ىمٚميي٧م: يمٞمييػ ُمييع نيييذ  اعم ٤مًمٗميي٤مت يٛمٙمييـ اخت٤مذنييي٤م  اًمِمييٞم :

 وؾمٞمٚم٦م ًمٚمدقمقة..

 وم٘مط.. ًمٚمؽموي  قمـ اًمٜمٗمس.ًمٞمس ... ًمٚمدقمقة ًمٚمؽموي   ُمداظمٚم٦م:

ا  ايديؽ  ٟمي٤م  شمٙمٚميؿ سمٚمًي٤م  قميرن ُمٌيلم، ىمٚمي٧م: يمٞميػ نيذا ا ٞميؾ ومٞميف  اًمِمٞم :

نذ  اعم ٤مًمٗم٤مت ومٝمل وٜمققم٦م نذ  اًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت ومٙمٞمػ شمر ذ وؾمٞمٚم٦م؟! ... ؿمٞمئلم: 

اًميييذي ؾمييي٠مًم٧م قمٜميييف  ضمٌييي٧م قمٜميييف ؾميييٚمٗم٤ًم: اًمرٛم ٞمٚمٞمييي٤مت ٓ ختٚميييق ُميييـ خم٤مًمٗمييي٦م ُميييـ نيييذ  

، ومٙمٞمييػ ير ييذ وؾمييٞمٚم٦م ُميي٤م ًمييٞمس سمجيي٤مرز رشقميي٤ًم اعم ٤مًمٗميي٤مت ومٝمييل همييػم ضميي٤مرزة رشقميي٤مً 

 ًمٚمدقمقة ًمإلؾم م؟! نذا  ٟمٙمر ُمـ إو ، ٟمٕمؿ.
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 (23b/00:08:52)رحلة النور 

 َا تطتددَ٘ بعض اجلُاعات يف ايدع٠ٛ َٔ ايتُجٌٝ

سم٤مًمٜمًيييي٦ٌم ًمٚمرٛم ٞمييييؾ.. ا ٞمييييؾ دور طم٤مدصميييي٦م طمّمييييٚم٧م ذم اعميييي٤م  ي٘مييييقم  ُمداظمٚميييي٦م:

 اًمِم٤ٌمب سمرٛم ٞمٚمٝم٤م ومٝمؾ نذا ضم٤مرز؟

.. نذا ا ٞمؾ ُمـ اٚم٦م اعم ٚمٗم٤مت اًمرل شمريمٝم٤م اعمًرٕمٛمرو  همػم ضم٤مرز اًمِمٞم :

 ذم نذ  اًمٌ د صمؿ شم٘مٌٚمٜم٤من٤م ُمع  هن٤م ورٚمئ٦م سم٤ملراصمٞمؿ واعمٙمروسم٤مت وم  بقز.

يٕمٜميل: وٓ سمي٠مي طمي٤م  ُميـ إطميقا  ُمي  ً: يٛم ٚميقا  دوار ًميٞمس ومٞمٝمي٤م  ي  ُمداظمٚم٦م:

يشء يٕمٜميييل: ُمييي  ً دور ُمّميييٕم٥م سميييـ قمٛميييػم عمييي٤م ذنييي٥م ًمٚمٛمديٜمييي٦م  و يشء ُميييـ نيييذا 

 سم ٞم٨م ُم٤م يٙمق  ومٞمٝم٤م اظمر ط  و  ي يشء ُمـ نذا اًمٜمقع.

ٟمٕمييؿ،  ٟميي٧م ًمييق يميي٤م  ومٞمٝميي٤م يشء شمٕمرومييف ًمييـ شمًيي٠م   ٟمييف بييقز  و ٓ؟ ًمٙمييـ  اًمِمييٞم :

  ٟم٧م شم٠ًم  قمـ ا ٞمؾ ًمٞمس ومٞمف يشء،  ًمٞمس يمذًمؽ؟

 ٟمٕمؿ؟! ُمداظمٚم٦م:

  ٟم٤م  شمٙمٚمؿ ُمع ُمـ؟! اًمِمٞم :

 ٓ  دري.. يٕمٜمل: ي٤م ؿمٞم !  ٟم٤م ىمّمدت  ٟمف.. ُمداظمٚم٦م:

!  ٟميي٤م ٓ  طمٙمييل  ٟميي٧م شمرضمييع و ٙمييل يم ُمييؽ.. وم٠مٟميي٤م  ضمٌرييؽ.. ييي٤م  ظمييل اًمِمييٞم :

  مل شمٗمٝمٛمٜمل ُم٤مذا  ىمق ؟!

 ؾمٛمٕم٧م ي٤م ؿمٞم  ؾمٛمٕم٧م. ُمداظمٚم٦م:

  ذًا: ُم٤مذا شمريد    شم٘مق  أ ؟! اًمِمٞم :

 ؾم١ما  صم٤مين وٙمـ  ؾمئٚم٦م؟ ُمداظمٚم٦م:

 وٙمـ، سمنمط واطمد اؾمٛمع ُم٤مذا  ىمق  ًمؽ..  اًمِمٞم :
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 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 اطمد شم٘مٌؾ؟!اًم١ًما  اًم ٤مين بقز سمنمط و اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ،  ىمٌؾ. ُمداظمٚم٦م:

 اًمنمط نق سمًٞمط وؾمٝمؾ ونق    شمٕمٞمد قمكم ُم٤مذا ومٝمٛم٧م .. اًمِمٞم :

ٟمٕمؿ  قمٞمد قمٚمٞميؽ يي٤م ؿميٞم ٜم٤م!    اًمرٛم ٞميؾ نيق ُميـ خمٚمٗمي٤مت آؾميرٕمامر  ُمداظمٚم٦م:

اًمييييذي طمييييؾ ذم سم دٟميييي٤م و ٛمييييؾ ذم ـمٞم٤مشمييييف يم ييييػم ُمييييـ اًمِمييييقار٥م وإرضار قمٚمٞمٜميييي٤م 

 يمٛمًٚمٛملم.. نذا اًمذي ومٝمٛمرف ي٤م ؿمٞم ٜم٤م.

 نذا ٟمّمػ اًمٗمٝمؿ،  ريد اًمٜمّمػ اًم ٤مين.. اًمِمٞم :

 ٟمّمػ اًمٗمٝمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ،  ريد اًمٜمّمػ اًم ٤مين، و ٓ ؾمر ن اًم١ًما  اًم ٤مين. اًمِمٞم : 

 ٓ  ذيمر اًمٜمّمػ اًم ٤مين ي٤م ؿمٞم ٜم٤م! ُمداظمٚم٦م:

اًمٜمّمييػ اًم يي٤مين نييق ضمييقاب ؾميي١ماًمؽ اًم يي٤مين، نييذا يٕمرييؼم اًمييذي شمييرد     اًمِمييٞم :

وًميييق يمييي٤م  ُمييي٤م ذم يشء خمييي٤مًمػ شمقضمٝميييف نيييق اًم ٤مًمييي٨م، ؾمييي١ماًمؽ اًم ييي٤مين يمييي٤م  نيييذا: 

 ًمٚمنمع،  مل شم٘مؾ  ٟم٧م نٙمذا؟

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م!  ٟم٤م ُم٤مذا  ضمٌرؽ قمٚمٞمف؟ اًمِمٞم :

 ُم٤م ؾمٛمٕمرؽ عم٤م  ضمٌرٜمل وؾم٠مًمرؽ، ٟمٕمؿ...  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ، وُم٤مذا يم٤م  ضمقاسمؽ؟ اًمِمٞم :

 ُم٤م ؾمٛمٕم٧م القاب ي٤م ؿمٞم ! ُمداظمٚم٦م:

اسمييؽ،  ٟميي٧م ُميي٤مذا يميي٤م  ضمقاسمييؽ قمٜمييدُم٤م ىمٚميي٧م ًمييؽ: مل شمٗمٝمٛمٜمييل؟ يميي٤م  ضمق اًمِمييٞم :

 ٟمٕمؿ ومٝمٛم٧م..
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 ٟمٕمؿ، ومٝمٛم٧م اًمِمٓمر إو  ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمػ اًمِمٓمر إو ؟ اًمٙم م اًمر٤مزم اًمِمٓمر اًم ٤مين شمٌٕمف ُم٤م ًمف ىمٞمٛم٦م؟! اًمِمٞم :

 ٓ، ي٤م ؿمٞم ٜم٤م! ا  ي٤ٌمرح ومٞمؽ ًمف ىمٞمٛم٦م ًمٙمـ  ٟم٤م ُم٤م ؾمٛمٕمرف ُمٜمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م! ُم٤م ىمٚم٧م زم: ُم٤م ومٝمٛمرف ُمٜمؽ! اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 : ومٝمٛم٧م؟ ىمٚم٧م زم: ٟمٕمؿ.قمٜمدُم٤م ىمٚم٧م ًمؽ اًمِمٞم :

 ٟم٤م ىمٚم٧م ومٝمٛم٧م اًمذي ؾمٛمٕمرف  ٟم٤م،  ُم٤م اًمذي مل  ؾمٛمٕمف وم٤مًم١ًما  يٙمق   ُمداظمٚم٦م:

 قمٜمف: نؾ ؾمٛمٕم٧م و ٟم٤م ُم٤م ؾمٛمٕمرف.

ًمٙمييـ  مل يّمييٌ  نٜميي٤مح ومجييقة ييي٤م  ظمييل سمييلم ذاح اًمًيي١ما  اًمييذي  ضمٌرييؽ  اًمِمييٞم :

قمٚمٞمييف وسمييلم ؾميي١ماًمؽ اًم يي٤مين اًمييذي  ضمٌرييؽ قمٚمٞمييؽ  صييٌ  نٜميي٤مح ومجييقة  صييٌ  نٜميي٤مح 

  نذا اًم١ًما  اًم ي٤مين ًميٞمس ُميـ اًمي زم    شمقضمٝميف؛  ديؽ، ىمٚم٧م ًمؽ: ُم٤ًموم٦م ا  ا

 ٕٟمف ًمق يم٤م  ؾم١ماًمؽ قمـ ا ٞمؾ ومٞمف خم٤مًمٗم٦م ًمٚمنميٕم٦م ًمـ شم٠ًم  قمٜمف، أ  ومٝمٛمرٜمل؟

 ومٝمٛم٧م ي٤م ؿمٞم  ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م نق اًمذي ومٝمٛمرف ُمٜمل أ ؟ اًمِمٞم :

ذا  ٟمف ًمق يم٤م  نٜمي٤مح خم٤مًمٗمي٦م ًمٚمنمييٕم٦م اًمرٛم ٞميؾ  ٟمي٤م سمٜمٗميسي  قمير     ني ُمداظمٚم٦م:

 اًمرٛم ٞمؾ همػم ضم٤مرز،  ُم٤م اًم١ًما  يم٤م  قمـ اًمرٛم ٞمؾ اًمذي ًمٞمس ومٞمف خم٤مًمٗم٦م.

 اٞمؾ وم٢مذًا عم٤مذا شمرضمع وشم٠ًم  وشم٘مق : وًمق يم٤م  ًمٞمس نٜم٤مح خم٤مًمٗم٦م؟ اًمِمٞم :

 نذا ي٤م ؿمٞم ٜم٤م يٕمٜمل: زي٤مدة ذم اًمر٠ميمٞمد. ُمداظمٚم٦م:

 نذ  شمرىمٞمٕم٦م. اًمِمٞم :

 شمرىمٞمٕم٦م ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ظمٓمييي٠مت وًمًييي٧م سمييي٠مو  خمٓميييو ُم ٚميييؽ ا  ايييديٙمؿ، سميييد     شمٕميييؽم   ٟميييؽ  اًمِميييٞم :

ُمًييي٤مرؾ وشمٕميييؽم  اًم ييي٤مين .... شم٘ميييق : ُمٕميييذرًة ٟم ييـي  ظمٓم٠مٟمييي٤م، ًميييٞمس    شم٠مونييي٤م وا  زيييي٤مدة 
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 .شم٠ميمٞمد؛ ٕٟمف ًمق يم٤م  زي٤مدة شم٠ميمٞمد يمٜم٧م ومٝمٛم٧م قمكم وىمٚم٧م زم: ُمٕمذرة ىمّمدت  ٟم٤م اًمر٠ميمٞمد

ـ رشـمٜميي٤م  ـ ٟمرٜمي٤مز  قمي ـ  ٟميؽ ُمي٤م ٟمج يي٧م سم٤مًمقومي٤مء سم٤مًمنميط وميٜم  اخل صي٦م قميغم اًميرهمؿ ُمي

 .اًمؽ اًم ٤مين، اًمذي نق اًم ٤مًم٨م ذم او٘مٞم٘م٦م، وم٠مًمؼ زم وٓ قمٚمٞمؽًمّم٤مًم  ؾم١م

 شمٔمؾ  يمرم ُمٜمٜم٤م ي٤م ؿمٞم ٜم٤م ا  ي٤ٌمرح ومٞمؽ! ُمداظمٚم٦م:

 ٓ قمٗمقًا نذا واضمٌل  ٟم٤م رشقم٤ًم. اًمِمٞم :

 ا  بزيؽ اخلػم وي٤ٌمرح ومٞمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 ا   ٗمٔمؽ. اًمِمٞم :

 (   00:  35: 38/ 339) اهلدى والنور /

 

 يدع٠ٛاضتدداّ ايتًفاش يف ا

اعمٚم٘مل: اؾمير دام اًمرادييق قمٜميد اًمٜمي٤مس نٜمي٤مح ىمٚمٞميؾ ضميدًا يٕمٜميل يٜميدر، اًمٜمي٤مس ُمي٤م 

ويييرؿ سمييي٤مًمراديق ذم طميييلم    اًمرٚمٗمييي٤مز ارٛميييق  سميييف يم يييػمًا، أ   يمٚمٛمييي٦م قميييغم واىميييع  ٟمييي٤م 

 قمٚمٛمييييييف،  هنييييييؿ ٓ يًيييييير دُمق .. يٕمٜمييييييل ٟميييييي٤مدر ُميييييي٤م يًيييييير دُمق  اًمراديييييييق، اًمييييييذيـ 

يمييقهنؿ يٕمٜمييل، واإلذاقميي٤مت نٜميي٤مح  يًيير دُمق  اًمراديييق ًمٚمٖمٜميي٤مء وًمألؿمييٞم٤مء اًم ٤مٟمٞميي٦م  ُميي٤م

يم ػمة ًمٞم٧ًم ُم ؾ اعمٛمٚمٙم٦م  ذاقم٦م اًم٘مرر  اًمٙمريؿ شمٗمر  اًمراديق قمغم اًم٘مرر  اًمٙمريؿ 

وم٘مييط، سمييؾ اإلذاقميي٤مت نٜميي٤مح يم ييػمة ضمييدًا، وطمٍميين٤م ىمييد يّمييٕم٥م ُمييـ يم رويي٤م، يٕمٜمييل 

اًمرٚمٗميي٤مز قمٜمييدٟم٤م صم صميي٦م وصمامٟمييلم ىمٜميي٤مة، وميي٤مًم٘مٜمقات نييذ  صم صميي٦م وصمامٟمييلم ىمٜميي٤مة يٕمٜمييل  يْميي٤ًم 

ّميييييقرة شمٌ٘ميييييك حمّميييييقرة، يٕمٜميييييل خيّمّميييييق  هبييييي٤م ىمٜمييييي٤مة واطميييييدة يم يييييػمة، ًمٙميييييـ حم

ًمٚمييدي٤مٟم٤مت واًمٞمٝمييقد اييقد ؾميي٤مقم٤مت حمييددة، واًمٜمٍميياين ًمييف ؾميي٤مقم٤مت، واعمًييٚمؿ ًمييف 

٤مدييي٤مين، ٘مؾميي٤مقم٤مت، ًمٙمييـ اًمييذيـ يٛم ٚمييق  اإلؾميي م نييؿ اًمِمييٞمٕم٦م، سمييؾ  طمٞم٤مٟميي٤ًم ٟمجييد اًم
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ًمٙمييـ وضمييدٟم٤م  نييؾ اًمًييٜم٦م ُمييـ شمٙمٚميييؿ قمييغم اًمرٚمٗميي٤مز ًمٙمٜمييف  ؿمييٕمري، يٕمٜمييل شمٙمٚميييؿ ذم 

 اًمٕم٘مٞمدة..

 شمٙمٚمؿ ُم٤م يٕمر٘مد  نق؟ ُمداظمٚم٦م:

ـمٞمي٥م،  ٟميي٤م  ضمٌريؽ سمٜميي٤مًء قميغم ىم٤مقمييدة وم٘مٝمٞمي٦م ونييل:    اًمييورات شمٌييٞم   اًمِميٞم :

شم٘مييييقم ُم٘ميييي٤مم اًمرٚمٗميييي٤مز، ًمٙمٜمييييل  يييييقاعم ٔمييييقرات، وىمٚميييي٧م: نٜميييي٤م ٓ رضورة؛ ٕ  اًمراد

ومٝمٛميييي٧م ُمٜمييييؽ أ  ؿمييييٞمئ٤ًم ضمديييييدًا، ًمٕمييييكم ًمًيييي٧م وا يييي٤ًم ومييييٞمام ومٝمٛميييي٧م، سمٜميييي٤مًء قمييييغم 

رسمٞمي٦م، ٟمٕمير   ٟميف ًميٞمس يميؾ ُمي٤م ييذاع سمي٤مًمراد ييذاع اإلذاقم٤مت اعمقضمقدة ذم اًميٌ د اًمٕم

سم٤مًمرٚمٗميي٤مز، وميي٢م  يم٤مٟميي٧م اًم٘مْمييٞم٦م ذم شمٚمييؽ اًمييٌ د اًمرييل  ٟميي٧م شمِمييػم  ًمٞمٝميي٤م قمييغم ظميي   

يٜمنمييي ذم اًميييراد يٜمنمييي ذم اًمرٚمٗمييي٤مز وٓ قمٙميييس، طمٞمٜميييذاح، ىميييد ٟمجيييلء ذًميييؽ،  ي: يميييؾ ُمييي٤م 

سمجييقاب ؾمييقه الييقاب اًمًيي٤مسمؼ، وىمٌييؾ ذًمييؽ ٓ سمييد     ـمٛمييئـ نييؾ إُميير يمييام ذيمييرت  و 

 .ٝمٛم٧م ُمٜمؽيمام وم

 اعمٚم٘مل: ًمٞمس يٜمنم ذم اًمراديق يٜمنم قمغم اًمرٚمٗمزيق .

 نذا نق. اًمِمٞم :

 اعمٚم٘مل: نذا ًمف سمراجمف ونذا ًمف سمراجمف.

ـمٞمي٥م، وم ٞمٜمئيذ  ًميٞمس ُمي٤م يٜمنمي ذم اًمرادييق اًمِميٕم٥م يميؾ اًمِميٕم٥م  و يمييؾ  اًمِميٞم :

 فٟم اًمِمٕمقب نؿ سم ٤مضم٦م  مم    يٜمّمرقا ويٗمر  اًمراديق؛ ٕهنؿ يٕمٚمٛمق  يمام ىمٚم٧م، 

ذاع سم٤مًمرٚمٗمييي٤مز ييييذاع ذم اًمرادييييق، ومٚميييامذا  ذًا ٓ ٟم٘ميييق   ٟمٜمييي٤م ٟمًيييرٕمٛمؾ ًميييٞمس يميييؾ ُمييي٤م يييي

اًمراديق ُم  ً سم٤مًمٗمٕمؾ، سم    ُم٤م ًمق يم٤م  إُمر يمام ذيمرت رٟمٗم٤ًم  ٟمف ًمٞمس،  ٟمف يمؾ ُم٤م 

يٜمنميي ذم اًمرٚمٗميي٤مز يٜمنميي ذم اًمراديييق، وُميي٤م يٜمنميي ذم اًمراديييق يٜمنميي ذم اًمرٚمٗميي٤مز، طمٞمٜمئييٍذ 

 خيرٚمػ اوٙمؿ ا٤مُم٤ًم.

  ي٤م ؿمٞم  نٜمي٤مح،  ٟميف سم٤مًمٜمًي٦ٌم ًمألُميقر اًمديٜمٞمي٦م ايرؿ اًمٜمي٤مس اعمٚم٘مل: اًمكم ٓطمٔمٜم٤م

سم٤مًمرٚمٗمييي٤مز؛ نيييذا اًمًييي٥ٌم ريميييزت اًمٙمٜمييي٤مرس وظم٤مصييي٦م ذم  يييي٤مم إطميييد قميييغم    شمْميييع 
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يٕمٜمل  ؿمٝمر ىم٤ًموؾميرٝمؿ سميؾ و وي٤مهنؿ ؾمي٤مقم٤مت ـمقيٚمي٦م ضميدًا، ذم طميلم  ٟميف يًيرٓمٞمع 

نييييذا اًم٘مًييييٞمس    بٚمييييس قمييييغم اًمراديييييق ويييييرٙمٚمؿ، ًمٙمييييـ ٓ يريييييد؛ ٕٟمييييف يٕمٚمييييؿ    

، ونيييذا  سمٚميييغ، ومٞمًييير دُمق  نيييذ  أًمييي٦م اخلٌٞم ييي٦م، ٟمٕميييؿ، يم٤معمًيييٛمقعًميييٞمس  اعمرريييل

واعمِم٤مند ذم اًمقاىمع اًمذي ٟمٕمٞمِميف  يْمي٤ًم    اًمٜمي٤مس انيرامُمٝمؿ سمي٤مًمراديق ٓ ارٛميق  

ًمييف  ٓ ًمٚمٖمٜميي٤مء وم٘مييط، طمرييك يٕمٜمييل  سمٜميي٤مء اعمًييٚمٛملم  سمٜميي٤مء اعمًييٚمٛملم اًمييذيـ نجييروا  و 

ٞميي٦م اًمٖمٜميي٤مء وم٘مييط، ًمٙمييـ ًمييق شمريمييقا اًمّميي ة وومٕمٚمييقا ُميي٤م ومٕمٚمييقا ارٛمييق  اًمراديييق ُمييـ ٟم٤مطم

ضمٚمييس وراء ُميي  ً، يٕمٜمييل، يٕمٜمييل  رضب ًمييؽ ُم يي٤م   ٟميي٤م ؾمييجٚم٧م رشيييط ومٞمييديق قمييغم 

اًمرٚمٗمزيق  ًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمّم ة يمام ذيمرت  ٟم٧م ذم اًمٙمر٤مب ُمـ شمٙمٌػمن٤م  مم شمًٚمٞمٛمٝم٤م، 

ومجيي٤مء اًمٜميي٤مس ي٘مقًمييق : ٟم يـي ٟمٕمرومييؽ، ر يٜميي٤مح قمييغم اًمرٚمٗمزيييق  وىمٛميي٧م سم٠مؿمييٞم٤مء ُميي٤م قمرومٜم٤منيي٤م 

 .اًمّم ة قمغم اًمراديق ُم٤م يٕمٜمل  ٟم٤م  قمر   هنؿُمـ ىمٌؾ، ذم طملم ًمق قمٚمٛمرٝمؿ 

 ٓ، سمس نذ  ُم٠ًمًم٦م خترٚمػ،  ٟم٤م  ىمق : نذا اًمذي ومٕمٚمرف ٟم٤مشم٩م... نٜم٤م،  اًمِمٞم :

 : ومرٌ٘مك اًمقؾمٞمٚم٦م نل نل، اًمرٚمٗمزيق .اعمٚم٘مل

: ٓ، خيرٚميييػ إُمييير؛ ٕٟميييف اًمّمييي ة قمٌييي٤مدة قمٛمٚمٞمييي٦م، ُمٝميييام شمٙمٚمٛمييي٧م ومٞمٝمييي٤م اعمٚم٘ميييل

 ٚمٛم٧م...ٟمٔمري٤ًم يم٤مو٩م ُم  ً، ُمٜم٤مؾمؽ او٩م ُمٝمام شمٙم

ـميي٥م ُميي٤م اًمييذي يًييرٗمٞمد  الٛمٝمييقر ُمييـ    يييره اعم يي٤مرض اًمٗميي ين نييق  اًمِمييٞم :

وم  ، واًمّمقت نق اًمّمقت اًمذي يًٛمٕمف ُميـ اًمرادييق، ذم اًمرٚمٗمي٤مز وم٘ميط  ٟميف ييره 

اًمِميي ص،  ٟميي٤م ىمٚميي٧م ًمييؽ ؾمييٚمٗم٤ًم، ٓ ؿمييؽ    سمييروز اًمِميي ص سمجًييد  وصييقشمف ُمٕميي٤ًم 

وا قمييييغم     ىمييييقه ذم اًمريييي٠مصمػم قمييييغم اعمِميييي٤منديـ واًمًيييي٤مُمٕملم ُمٕميييي٤ًم ُمييييـ    ي٘مرٍميييي

يًيييٛمٕمقا اًمّميييقت دو     ييييروا اًمِمييي ص،  ٟمييي٤م  قمييير  نيييذا، وًمٙميييـ نيييؾ نيييذا ُميييـ 

ٓ.  ذا يٙمٗمييييل    اًمًيييي٤مُمع  الييييقاب:اعمٗمقويييي٤مت ٓرشمٙميييي٤مب ُميييي٤م  صييييٚمف حمييييرم؟ 

يييقاز ...  ٟميي٤م ُمٕمييؽ  ظمييػمًا ًمييق ومروييٜم٤م    اًمراديييق اٟم٘مٚميي٥م  مم شمٚمٗميي٤مز، ؿميي٤ميػ يمٞمييػ، 

ًمراديييق، ومل يٌييؼ ًمييده سم ٞميي٨م  ٟمييف اًمرٚمٗميي٤مز سمييقفمٞمٗمرلم: اًمقفمٞمٗميي٦م إومم نييل وفمٞمٗميي٦م ا

شمٚميييييؽ اًمدوًمييييي٦م رادييييييق ٕ  اًمرٚمٗمييييي٤مز  همٜمييييي٤منؿ قميييييـ ذًميييييؽ، واًمقفمٞمٗمييييي٦م اًم ٤مٟمٞمييييي٦م:  راءة 
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اًم٤ًمُمٕملم ًمٚمّميقت ؿمي ص اعم ي٤مرض  و اعميرٙمٚمؿ، طمٞمٜميذاح  ىميق : اٟمنمي اًميدقمقة 

سمٓمريؼ اًمرٚمٗم٤مز،  ُم٤م ُم٤م دام اًمقؾمٞمٚم٦م إومم ُمقضمقدة، ووٙمـ ٟمنمي اًميدقمقة سم٠موؾميع 

ل اعمًيييييجد، وم ٞمٜمئيييييذ ٟمًيييييٛم  إلظمقاٟمٜمييييي٤م داريييييرة، وًميييييٞمس ذم اًميييييداررة اًمْميييييٞم٘م٦م ونييييي

اعمر ٛمًييييلم ذم ٟمنميييي اإلؾميييي م    يًييييرٕمٛمٚمقا وؾمييييٞمٚم٦ًم  ظمييييره اًمرييييل هبيييي٤م يٜمنمييييو  

 اًمدقمقة ًمٚمٙمٗم٤مر.

: سمٕمييييض اعميييي١مارات اًمرييييل  ييييدث بييييل اًمًييييٚمٗمٞملم  يْميييي٤ًم، ًمٙمييييـ ىمييييد اعمٚم٘مييييل

ضمٝمزوا قمدوؿ ُمـ اًمرّمقير... ًمٙمـ  ىمق : اومؽماض  ٟمٜمل دقمٞمي٧م إلًم٘مي٤مء حمي٤مرضة 

  طم٤مرض ونذ  إضمٝمزة ُمقضمقدة،  م... ذم شمٚمؽ اعم١مارات نؾ

  ٤مرض سمنمط، سمنمط    ٓ يٜمنموا اًمّمقرة. اًمِمٞم :

 : و   اُمرٜمٕمقا  ُمرٜمع؟اعمٚم٘مل

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

يًيييٛمقا  شًيييٗمرة اًمًييي٤مسم٘م٦م، طمٞمييي٨م دقمٞمييي٧م،  يييياًم: ونيييذا ُمييي٤م وىميييع زم ذم اعمٚم٘ميييل

 نذي؟ ذم ضمدة نكم سمرقزع سمرٖمٞم٨م اًمِمٕمقب إظمره.

 ...ُمداظمٚم٦م:

  يق . اًمِمٞم :

 : نٞمئ٦م اإلهم٤مصم٦م.اعمٚم٘مل

نٞمئييي٦م اإلهم٤مصمييي٦م، وإضمٝميييزة ُمقضميييقدة ومييي٠مرادوين     شمٙمٚميييؿ، ىمٚمييي٧م: ٟمٕميييؿ  اًمِميييٞم :

ًمٙمـ سمنمط قمدم اًمرّمقير نذا؛ ٕٟمٜمل ُمـ ىمٌؾ طميت سمٕمض اًمرًيجٞم ت، ُمٜمٝمي٤م 

 ومٞمديق ٟمنموا ومٞمف  طمد اخلٓم٤ٌمء... ؿمٞم  وا  ٟمًٞم٧م اؾمٛمف، ًمٕمٚمف

 : طمًـ اعمٚم٘مل

 ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞم :
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 : طمًـ  سم٤م ؿم٘مرة؟اعمٚم٘مل

 طمًـ؟ اًمِمٞم :

 :  سمق ؿم٘مرة  ظمق  سمرانٞمؿ.اعمٚم٘مل

طم٤م  وصػ ًمؽ، يٕمٜمل عم٤م ؾمٛمٕمرف يرٙمٚمؿ ىمٚم٧م:  ٟم٤م ؾم٠ميمق  ُم ٚمف، يٕمٜمل  اًمِمٞم :

قمجيييييقز ُمييييي كم، وُمييييي٤م  قمجٌرٜميييييل نيييييذ  اًمّميييييقرة، سمييييي٤مًمرهمؿ  ٟميييييف نيييييل ُمييييي٤م ذم رضورة 

إلذاقمرٝميي٤م، وم٠مظمييذت ُمييـ نييذ  اًمّمييقرة قمييؼمة ضمديييدة، ُمييع  ين رظمييذ ُمييـ ىمٌييؾ ـمٌٕميي٤ًم، 

 دري ُمييـ يميي٤م  ُمييـ  ظمقاٟميي٤م...  ٟميي٧م يمٜميي٧م ُمٕمييل؟... ومٚمييام  رادوين     ضمٞمييٌٝمؿ، ُميي٤م 

 قمؿ  طم٤مو   ؾمر ي 

 اًمً م قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م ا  شمٕم٤ممم وسمريم٤مشمف. ُمداظمٚم٦م:

 :  ن ً.اعمٚم٘مل

 ي ُمييي٤م طمٗمٔمييي٧م اؾميييؿ نيييذا اًمِميييٞم  اًميييكم ٟمنميييو  ذم اًمِم٤مؿمييي٦م اًمٙمٌيييػمة،  اًمِميييٞم :

 ويمٜم٧م  ره محرة ًم٤ًمٟمف ونق يرٙمٚمؿ يم٠مٟمف  ًم غ  و ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ.

 ؟قمغم اًمِم٤مؿم٦م ُمداظمٚم٦م:

 ييف قميغم اًمِم٤مؿمي٦م اًمٙمٌيػمة. ُمي٤م طمٗمٔمي٧م اؾميٛمف. اعمٝميؿ اؿميؽمـم٧م قمٚميٞمٝمؿ  اًمِمٞم :

 وم٘مٌٚمقا اًمنمط.

 األفالّ اإلضال١َٝ
٤م اًمرييل  ُمداظمٚميي٦م: ُميي٤م ر ي ومْمييٞمٚمرٙمؿ قمييـ ُمِميي٤مندة إوميي م اإلؾميي ُمٞم٦م وظمّمقًصيي

٤م ُمٜمٝمييي٤م ومٚميييؿ اًمرؾمييي٤مًم٦م،  شمٌٕميي٨م اويييامس اًميييديٜمل ًميييده سمٕميييض اعمًيييٚمٛملم، وظمّمقًصييي

ٟمرِميي٤مر اإلؾميي م واًمييدقمقة، و   يميي٤م  ضميييقاسمٙمؿ و   نييذا اًمٗمييٞمٚمؿ سمييف  طمييداث سمدايييي٦م ا

 سمٕمدم القاز  رضمق سمٞم٤م  اًم٥ًٌم وردود اًمٗمٕمؾ.
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ًم٘ميييد  صييي٤مب اًمًييي٤مرؾ انيييد  طمٞميييٜمام ىمييي٤م :  ذا يمييي٤م  ضميييقاسمٙمؿ.. ٟمٕميييؿ،  اًمِميييٞم :

    : ًٓ ٟم٘مق : ٓ بقز.. ٓ ينمع ذم اإلؾم م اًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت، ٕؾم٤ٌمب يم ػمة ُمٜمٝمي٤م  و

، وٓ شمٚمٞمييؼ سم٤معمًييٚمٛملم؛ ذًمييؽ ٕ  نييذا ـمري٘ميي٦م اًمٙمٗميي٤مر، وـمري٘ميي٦م اًمٙمٗميي٤مر شمٚمٞمييؼ هبييؿ

اًمٙمٗم٤مر يِمٕمرو  سم٠مهنؿ سم ٤مضم٦م  مم طمقاومز ودواومع شمدومٕمٝمؿ  مم اخلػم، ٓ بدو  

٤م ىمقًمييف قمٚمٞمييف  قمٜمييدنؿ رشيٕميي٦م ومٞمٝميي٤م ُميي٤م قمٜمييدٟم٤م واوٛمييد   ُمييـ اخلييػم يمييام ؾمييٛمٕمرؿ رٟمًٗميي

ري٦م واطميدة ومْميً  قميـ ؾميقرة شمٖمٜميل قميـ   «ُم٤م شمريم٧م ؿمٞمئ٤ًم ي٘مرسمٙمؿ  مم ا »اًمً م: 

يييدة ويم ييػمة ويم ييػمة ضمييًدا  ذا قمٛمٛميي٧م قمييغم اعمًييٚمٛملم وومنييت نييؿ، ا ٞمٚمٞميي٤مت قمد

وم٤معمًٚمٛمق  ًمٞمًقا سم ٤مضم٦م  مم ُم ؾ نذ  اًمقؾم٤مرؾ اودي ٦م ٓ ؾمٞمام وىمد ٟمٌٕم٧م ُميـ 

ـَ ٓ ُي١ْمُِمٜمُييقَ  سمِيي٤م  ِ ﴿سميي د اًمٙمٗميير اًمييذيـ ىميي٤م  ا  قمييز وضمييؾ ذم طم٘مٝمييؿ:  ِذي يي ُٚمقا اًم 
٤مشمِ ىَميي

ق َ  ُُميي ر  ِر َوٓ ُ َ
ـَ  َوٓ سمِي٤مًْمٞمَْقِم أظمِي

ـَ اْوَيؼ  ُِميي ِديٜمُقَ  ِدييي قًُمُف َوٓ يَي َم ا  ُ َوَرؾمُي ر  ٤م طَميي ُمَي

٤مهِمُرو َ  ـْ َيٍد َوُنْؿ صَي ْزَي٦َم قَم ر٤َمَب طَمر ك ُيْٕمُٓمقا اْلِ
ـَ ُ وشُمقا اًْمٙمِ ِذي وم٠مُمي٦م  [69]التوبة ﴾اًم 

ٓ  ييييرم وٓ  ٚمييييؾ يمٞمييييػ ٟم٠مظمييييذ قمٜمٝميييي٤م ُمٜمٝم٤مضمٝميييي٤م وصم٘م٤موم٤مويييي٤م وـمرىمٝميييي٤م، صمييييؿ ٟميييي٠ميت 

 وٟمٓمٌ٘مٝم٤م قمغم  ٟمٗمًٜم٤م؟!

ًم٘ميييد  قمجٌٜميييل ُميييًرة  ٟمٜميييل ؾميييٛمٕم٧م حمييي٤مرًضا ي٘ميييق : ُم يييؾ اعمًيييٚمٛملم وشم٘مٚمٞميييدنؿ 

٤م ومّميؾ قميغم  ٟمًي٤م  رظمير ٟم ٞميؾ، ومػمييد     ًمٚمٖمرسمٞملم يمٛم ؾ ؿم ص سمديـ ي٠مظميذ صمقسمًي

يٙمريس هبذا اًم قب، ... ؾمرٙمق  اًمٜمرٞمج٦م  ٟمف ٓ يًيرٓمٞمع    يٕميٞمش سميف واًمٕم٤مىمٌي٦م    

ومرٚميؽ اًمقؾمييٞمٚم٦م  يرٗمريؼ نيذا اًم ييقب؛ ٕٟميف ُميي٤م ومّميؾ قميغم سمدٟمييف، واًمٕمٙميس سميي٤مًمٕمٙمس،

شمّميييٚم  نيييؿ وٓ شمّميييٚم  ًمٜمييي٤م؛ ٕ  قمٜميييدٟم٤م ظميييػم ُميييـ ذًميييؽ يميييام ضمييي٤مء ذم اويييدي٨م، 

٤م صي ٞمًٗم٦م ذم ييد  ¢طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌيد ا  ر  ا  قمٜميف ىمي٤م : ر ه اًمٜمٌيل  يقُمًي

قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وم٘م٤م  ًمف ُم٤م نذ ؟ ىم٤م : نذ  ص ٞمٗم٦م ُميـ اًمريقراة يمرٌٝمي٤م زم رضميؾ 

وقيمي٧م اًمٞمٝميقد واًمٜمّمي٤مره؟! واًميذي يميام  ُمرٝمقيميق   ٟميرؿ »ُمـ اًمٞمٝمقد ... وىمي٤م : 

ًميق يمي٤م  ُمقؾميك طمٞمًي٤م  «ٟمٗمس حمٛميد سمٞميد  ًميق يمي٤م  ُمقؾميك طمٞمًي٤م عمي٤م وؾميٕمف  ٓ اشمٌي٤مقمل

 ٤مع اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م.ٌونق يمٚمٞمؿ ا  طمٞم٤ًم عم٤م وؾمٕمف  ٓ اشم
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٤م ًمٙميييؾ يشء ي٠مشمٞمٜمييي٤م ُميييـ  ٤م سميييؾ ٟمٙميييق   ذٟم٤مسًمييي وميييام سمييي٤مًمٙمؿ اًمٞميييقم ٟم يييـ ٟمٙميييق   شم٤ٌمقًمييي

٥م اًميذي ٌُم٤م طمرم ا  ورؾميقًمف، نيذا اًمًي زظمر   وًمئؽ اًمٜم٤مس اًمذيـ ٓ  رُمق 

 ٓ  ره ضمقاز اًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت نذ .

إُمر اًم ٤مين: نق  ٟمف ٓ سمد    ي٘مع ذم نذ  اًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت  ُمقر ُمٙمذوسمي٦م ٓ طم٘مٞم٘مي٦م 

ومٝمييذا ؾميي٥ٌم رظميير يٛمٜمييع  نيي٤م ذم اًمريي٤مري  اإلؾميي ُمل  و ذم اًمًييػمة إومم، وطمٞمٜمئييذٍ 

؛ ٕهنؿ يٕمٞمِمق  قمغم ىم٤مقمدة ُمـ    ٟم٘مٚمد إوروسمٞملم ومٞمام نؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت

٤م، ىم٤مقمييدوؿ نييل:  ُمٕمرووميي٦م، وُمييع إؾمييػ سمٕمييض اعمًييٚمٛملم يٜمٓمٚم٘مييق  وراءنيي٤م  يًْميي

اًمٖم٤مي٦م شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م، اًمقؾمٞمٚم٦م نق ُم ً     يٙمًٌقا اعم٤م ،  ُم٤م اًمٓمريؼ همػم ُمٝمؿ نيق 

طميي    و طمييرام، نييذا ظميي   اإلؾميي م اًمييذي  وويي  ًمٜميي٤م ـمريييؼ اويي   واوييرام 

وم٠موًمئؽ ذم ا ٞمٚمٞم٤موؿ يدظمٚمق  ُم٤م ٓ طم٘مٞم٘مي٦م  «٤م طمرمظمذوا ُم٤م طمؾ دقمقا ُم»وىم٤م : 

٤م قميغم ظمٓمي٤منؿ ُمّميداىًم٤م ًم٘مقًميف قمٚمٞميف اًمًي م:  ًمرريٌٕمـ »ًمف  ـم ىًم٤م ومجريٜم٤م ٟم يـ  يْمًي

  مم رظمر اودي٨م. «ؾمٜمـ ُمـ يم٤م  ىمٌٚمٙمؿ ؿمؼًما سمِمؼم

صم٤مًم ًيي٤م و ظمييػًما: ىمييد يييدظمؾ ذم اًمرٛم ٞمٚمٞميي٤مت خم٤مًمٗميي٦م  ظمييره ونييل: شمِمييٌف اًمرضميي٤م  

سم٤مًمرضميييي٤م ،  و اظميييير ط اًمرضميييي٤م  سم٤مًمٜمًيييي٤مء، ويمييييام ي٘ميييي٤م  سم٤مًمٜمًيييي٤مء،  و شمِمييييٌف اًمٜمًيييي٤مء 

 طم  ٤م ُمر، ومٙمٞمػ ٟمًرجٞم٥م ٟم ـ عم ؾ نذ  اًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت، ُم ً : صقرة واوي ٦م 

٤م، يٙمييق  اًمرضمييؾ.. ؾمييٌ ٤م  ا ! يٙمييق  اًمرضمييؾ ُمٚمر ٞمًيي٤م يمييام ظمٚم٘مييف  ضمٞمييدة سمٞمٜميي٦م ا٤مًُميي

٤م ًمٕمي٤مدات اًمٙمٗمي٤مر  ٚميؼ وٞمريف ومي٢مذا وويع ذم دور يٛم ٚميف يٛم يؾ  ا ، ًمٙمـ نق اشم٤ٌمقمًي

ومٞمييف ُميي ً  رضمييؾ ُمييـ اًمّميي ٤مسم٦م ووييع وٞميي٦م ُمًييرٕم٤مرة قمييغم ـمري٘ميي٦م ... ومٝمييق خييي٤مدع 

٦م ذو وٞميييي٦م ومٞمٕميصيييي ا  و ٚم٘مٝميييي٤م، وميييي٢مذا ضميييي٤مء دور اًمرٛم ٞمييييؾ  ًٓ نييييق ظمٚمً٘ميييي اًمٜميييي٤مس  و

يرٔم٤منر  ُم٤مم اًمٜم٤مس سم٠مٟمف يقومر وٞمرف، نذا  ًمٞمس يمذسًم٤م؟ وُمٜمف    يٙميق  نٜمي٤مح ؿمي٤مب 

 ٓ وٞم٦م ًمف ومرقوع ًمف وٞم٦م ُمًرٕم٤مرة ونٙمذا.

ذا درؾم٧م نذ  اًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت يٕمٜمل: ٟم رج سمٜمرٞمج٦م  هن٤م ٓ شمنمع ذم ديـ وًمذًمؽ  
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اإلؾميييي م، وسم ٤مصيييي٦م  ذا يم٤مٟميييي٧م ُمرٕمٚم٘ميييي٦م سمرؾميييي٤مًم٦م اًمرؾمييييق  قمٚمٞمييييف اًمّميييي ة واًمًيييي م 

ومٝمٜم٤مح ؾمٞمٙمق  اًمٙمذب، نذا يٛم يؾ قمٛمير سميـ اخلٓمي٤مب ونيذ  ا يؾ  ظمي٧م قمٛمير سميـ 

 اخلٓم٤مب، و مم رظمر  يمؾ نذا زور ذم زور، وُم٤م سمٜمل قمغم وم٤مؾمد ومٝمق وم٤مؾمد.

 ذا اًم٘مدر يمٗم٤مي٦م واوٛمد   رب اًمٕم٤معملم.وهب

 (00:40:11/ 12 –)أسىلة وفتاوى اإلمارات 
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 اضتدداّ ايتُجًٝٝات ٚاألْاغٝد 

 يف ايدع٠ٛ إىل اهلل

ذم أوٟمي٦م إظميػمة اٟمرنمي  ؾميٚمقسملم ٕؾميٚمقب اًميدقمقة.. نيق إٟم٤مؿميٞمد  ُمداظمٚم٦م:

ظمؾ اًمرٛم ٞميؾ ذم واًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت ُم٤م ر ي اًمنمع ذم نذ  إٟم٤مؿمٞمد واًمرامصمٞمؾ، ونؾ يد

 ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمٙمذب؟

ٟم يـ ؾميئٚمٜم٤م قميـ نيذا ُميراًرا وشمٙميراًرا وًميذًمؽ ٟميقضمز ذم اليقاب؛ ٕٟميف  اًمِمٞم :

ٓ  ٟم٤مؿميييييٞمد ذم اإلؾمييييي م شمًيييييٛمك سم٤مٕٟم٤مؿميييييٞمد اًمديٜمٞمييييي٦م يميييييام  ٟميييييف ٓ ُمنيييييطمٞم٤مت وٓ 

ا ٞمٚمٞم٤مت، ونذ   يًْم٤م وي٤م شمي٠مصمر سميف سمٕميض اعمًيٚمٛملم ُميـ قمي٤مدات اًمٖميرسمٞملم اًمٗم٘ميراء 

امء، ٟم ييـ ًمًييٜم٤م ُميي ٚمٝمؿ سمٗمْمييؾ ا ، ومٚمًييٜم٤م سم ٤مضميي٦م  مم واعمًيي٤ميملم ُمييـ نييدي اًمًيي

 ُم ٤م  ُمنطمٞم٤موؿ وا ٞمٚمٞم٤موؿ، نذا ُمـ إُمقر اًمرل دظمٚمي٧م ذم اًمٕمٍمي اوي٤مرض 

 وم٘مط، وٓ يٕمر  اعمًٚمٛمق  إوًمق  ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ذًمؽ وم  ٟمره نذا  ُمًرا ضم٤مرًزا.

 (00:41:49/ (3هـ )1408لقاءات املدونة لعام )
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 سهِ إقا١َ َعسض دعٟٛ حيتٟٛ  

 ع٢ً صٛز ٚأْاغٝد ٚمتجًٝٝات
 :ُم٤م طمٙمؿ  ىم٤مُم٦م ُمٕمرض ذي ـم٤مسمع  ؾم ُمل  رقي قمغم إُمقر اًمر٤مًمٞم٦م ُمداظمٚم٦م:

 ٓومر٤مت ُمٕمٚم٘م٦م  رقي قمغم ُمقاوٞمع  ؾم ُمٞم٦م ُمرومقىم٦م سمّمقرة؟

 يمٞمػ؟ اًمِمٞم :

 ... ُمٓمٚم٘م٦م، ًمٙمـ ُمع رومؼ صقر اعمّمقرة ...  ُمداظمٚم٦م:

 صقر  ؿم ٤مص يٕمٜمل؟ اًمِمٞم :

  ؿم ٤مص ...  رواح ... ُمداظمٚم٦م:

قمرض  رشـم٦م ومٞمديق ُميـ حمي٤مرضات وهمػمني٤م يم٠مٟم٤مؿميٞمد، ُم يؾ ُمي٤م يًيٛمقهن٤م وًميق 

    آؾمؿ ٓ يٓم٤مسم٘مٝم٤م  ؾم ُمٞم٤ًم.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ومٝمذا ُمٕمرو  قمـ ... ا٤مقم٦م اًمٓمٚم٦ٌم دو  اًمٓم٤مًم٤ٌمت. ُمداظمٚم٦م:

ُمنطمٞم٤مت يمام نق ُمٕمٚميقم  ؾمي ُمٞم٦م  مم هميػم ذًميؽ.. ٟم ـي قمٜميدٟم٤م اليقاب ُمٕميرو ، 

طم٥ًم اعمٜم٤مؾم٦ٌم يم٤معمقًمد، ... يٕمٜمل: نذ  إؿميٞم٤مء ًمٙمـ ٟمريد اًمًامع ُمٜمؽ، ونذا ي٘مق : 

 .يمٚمٝم٤م، والقاب اوٛمد   ُمٕمرو  ًمٙمـ يريدو  ؾمامع القاب

 سم٤مرح ا  ومٞمؽ!    نذ   ظمقاٟمٞم٦م همػم ؾمٚمٗمٞم٦م. اًمِمٞم :

  ٟم٤م  ىمق : نؾ ر يرؿ..

 (00:53:13( /27أهل احلدوث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 سهِ األْاغٝد اإلضال١َٝ

 ٟم٤مؿمٞمد اعمًامة سم٤مإلؾم ُمٞم٦م؟طمٙمؿ نذ  إ اًم١ًما :

  هن٤م ًمٞم٧ًم  ؾم ُمٞم٦م القاب:

واو٘مٞم٘ميييي٦م    نييييذ  إٟم٤مؿمييييٞمد اًمرييييل شمًييييٛمك سم٤مٕٟم٤مؿمييييٞمد اإلؾميييي ُمٞم٦م  و إٟم٤مؿمييييٞمد 

اًمديٜمٞمي٦م ومٝميل ُمٌردقميي٦م اؾمياًم وُمًيٛمك، ٓ يٕميير  اًمًيٚمػ إو  يشء اؾميٛمف  ٟم٤مؿمييٞمد 

ٌ ٦م ديٜمٞميي٦م  و  ٟم٤مؿمييٞمد  ؾميي ُمٞم٦م، وسم٤مًمريي٤مزم ٓ يٕمرومييق  ُمًييامن٤م، يٕمٜمييل:  ذا يميي٤م  اًمًيي

 ُم  ً نذا آؾمؿ ٓ وضمقد ًمف ذم اًمٚمٖم٦م، ومٝمؾ يٕمرومقهن٤م سمٕمٞمٜمٝم٤م وذاو٤م؟

ـمٌٕميي٤ًم ٓ، وًمييذًمؽ يميي٤م  نييذا ُمييـ اًمٜم٤مطمٞميي٦م اًمٚمٖمقييي٦م دًمييٞم ً صيي٤مًم  آؾمييردٓ  قمييغم 

سمدقمٞميي٦م اًمًييٌ ٦م، يمييذًمؽ اًم٘مييق  ذم إٟم٤مؿمييٞمد اعمًييامة سم٤مٕٟم٤مؿمييٞمد اًمديٜمٞميي٦م، واًمًيي٥ٌم 

ُمٜمٝم٤م  هني٤م ذم يم يػم ُميـ إطمٞمي٤م    هن٤م ُمع يمقهن٤م حمدصم٦م وُمٌردقم٦م  هن٤م ن٤م رصم٤مر ؾمٞمئ٦م،

، وذم اًم ٜم٤مء ¢ ذا مل ٟم٘مؾ ذم  همٚم٥م إطمٞم٤م  شمرْمٛمـ ُم٤ٌمًمٖم٤مت ذم ُمدح اًمرؾمق  

،  ٟميام ُمريؿ: )ٓ شمٓمروين يمام  ـمرت اًمٜمّم٤مره قمٞمًك اسمـ ¢قمٚمٞمف، وُمٕمٚمقم ىمقًمف 

  ٟم٤م قمٌد وم٘مقًمقا: نق قمٌد ا  ورؾمقًمف(.

ُمٕمجييييزات و يْميييي٤ًم شمرْمييييٛمـ ُمييييدح اًمرؾمييييق  قمٚمٞمييييف اًمًيييي م سم ييييقادث ووىميييي٤مرع و

زقمٛمقنيي٤م... ومٞمٝميي٤م  طم٤مدييي٨م وييٕمٞمٗم٦م  و ُمقوييققم٦م، ويًيي٤مقمدنؿ قمييغم ذًمييؽ اًم٘م٤مقمييدة 

اعمٜم روم٦م قمـ اًمّمقاب ذم ر يٜم٤م، ونق    اودي٨م اًمْمٕمٞمػ ُيٕمٛمؾ سمف ذم ومْم٤مرؾ 

 إقمام ، وُمـ ومْم٤مرؾ إقمام  ُمدح اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م.

 )ُمداظم ت همػم واو ٦م(.

ؾميي٤ٌمب اًم٘مقييي٦م نييذ  اًم٘م٤مقمييدة اًمرييل اًمٖمييرض    نييذ  اًم٘م٤مقمييدة ذم اًمقاىمييع ُمييـ إ
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ٟمرانييييييي٤م ظمٓمييييييي٠م، ذم اًمقاىميييييييع ُميييييييـ  ىميييييييقه إؾمييييييي٤ٌمب ذم ٟمنمييييييي اًمٌيييييييدع ذم اإلؾمييييييي م 

واعمًٚمٛملم، ٕٟمف ي٠مظمذن٤م قمغم  ـم ىمٝم٤م، اودي٨م اًمْمٕمٞمػ يٕمٛميؾ سميف ذم ومْمي٤مرؾ 

رشط    يٕمٛمؾ سم٤مودي٨م اًمْمٕمٞمػ ذم ومْم٤مرؾ إقمام     يٕمير   ٟميف إقمام ، و و  

ـْ ُِميـي نييذ  الامقميي٤مت اعم٘مييرسملم طمييدي٨م وييٕمٞمػ، وصميي٤مين رشط    ٓ يِميي رد وييٕمٗمف، َُميي

قٟمف ومييييٞمام يٜمنمييييوٟمف  ًمألٟم٤مؿمييييٞمد اًمديٜمٞميييي٦م يييييدقمق ًمٞم ٘م٘مييييقا نييييذ  اًم٘م٤مقمييييدة اودي ٞميييي٦م ومييييٞمام يٜمًيييٌي

 .ًمٚمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م ذم ُمدار ٝمؿ ًمف قمٚمٞمف اًمً م ُمـ ُمٕمجزات  و يمراُم٤مت زقمٛمقا

ومٛميييـ  ؾمييي٤ٌمب  ٟمٙمييي٤مر، إٟم٤مؿميييٞمد اعمًيييامة سم٤مٕٟم٤مؿميييٞمد اًمديٜمٞمييي٦م نيييق  هنييي٤م  اًمِميييٞم :

 ٛميييؾ  يْمييي٤ًم  طم٤مديييي٨م ويييٕمٞمٗم٦م سميييؾ وُمقويييققم٦م، يم٤مإلؿمييي٤مرة ذم  ٟم٤مؿميييٞمدنؿ  مم    

،... وؾمي٥ٌم رظمير ًمٕمٚميف صم٤مًمي٨م ¢وًمد خمرقٟم٤ًم، ونذا ٓ يّم  قميـ اًمٜمٌيل  ¢اًمٜمٌل 

 ٟمييييف طم٘مٞم٘ميييي٦م  ٘مييييؼ ُمٕمٜمييييك  ٟمييييف يٚمٝمييييل، يٚمٝمييييل قمييييـ سمٕمييييض اًمقاضمٌيييي٤مت وقمييييـ سمٕمييييض 

اًمٓم٤مقميي٤مت،  ٟميي٤م  قميير  ا٤مقميي٦م ذم ؾمييقري٤م وذم دُمِمييؼ سمّمييقرة ظم٤مصيي٦م ُمييـ ا٤مقميي٦م 

قا  اعمًيييٚمٛملم اًميييذيـ ذم رظمييير  ُميييرنؿ شمٞمنييي نيييؿ آشمّمييي٤م  سميييٌٕمض  ظمقاٟمٜمييي٤م اإلظمييي

اًمًٚمٗمٞملم، صمؿ طمْمقرنؿ ًمدروؾمٜم٤م، ويم٤مٟمقا يّمٜمٕمق  اًمَٙمْرَم قمغم  ٟم٤مؿميٞمد اًمّميقومٞم٦م 

 ُم ي٤منؿ وىمّمييٞمدة اًمٌقصيػمي وُميي٤م ومٞمٝمي٤م ُمييـ اًمنميح اًمٍمييي ، وم٤مؾميرٗم٤مدوا نييذا ًمٙمييـ 

ًمإلؾم م وًمٚمديـ ن٤مي  رادوا    بدوا نؿ سمدي ً، وم٤مصٓمٜمٕمقا  ٟم٤مؿمٞمد ومٞمٝم٤م  ؿم٤مرة 

اًمٜمٛمقذج ضم٤مءيمؿ، اإلؿم٤مرة  مم اًمديـ واإلؾم م واويامس ...اعم٘مّميقد ومّمي٤مروا 

ييي٠مشمقا سم٠مٟم٤مؿمييٞمد قمٍمييي٦م ُميي٤م ومٞمٝميي٤م اًمنميييمٞم٤مت اعمقضمييقدة ذم إٟم٤مؿمييٞمد اًم٘مديٛميي٦م ومٕميي ً، 

ًمٙمـ شمٚم ٞمٜمٝم٤م  وًٓ قمغم ٟمٛمط اًمرٚم لم اًم٘مديؿ، صمؿ مل يٓمؾ زُمـ طمريك اٟمر٘مٚمي٧م نيذ  

ٟمقع صقومٞملم، ومٓمٕمٛمقن٤م سمآٓت اًمٓمرب، ودظمٚمقا ومٞمٝم٤م إٟم٤مؿمٞمد  مم  ؾم ُمٞملم ُمـ 

اًميييد  اعم٘مّميييقد ونٙميييذا شمّميييقروا اعمقويييقع، ومّمييي٤مرت نيييذ  إٟم٤مؿميييٞمد اًمديٜمٞميييي٦م 

اًمٕمٍمي٦م ُمٚمٝم٤مة،  صٌ  اًمِم٤مب طمرك شمنب نذا ُميع إؾميػ  مم سمٕميض  وٓدي؛ 

ٕهنيييؿ ُميييع إؾميييػ ٓ يٕمٞمِميييق  ذم قمّميييٛمرل، ومٙمييي٤مٟمقا سميييد  ُمييي٤م  ٓميييقا اعمًيييجٚم٦م 

إرشـمي٦م اًمريل ومٞمٝمي٤م نيذ  إٟم٤مؿميٞمد اعمًيامة سم٤مٕٟم٤مؿميٞمد  يًٛمٕمقا ىمرر  يًٛمٕمقا نذ 

اًمديٜمٞمييي٦م، ومّمييي٤مرت قمٛمٚمٞمييي٤ًم ُمٚمٝمييي٤مة،  ًميييٞمس ُميييـ اًمييييوري سمٕميييد ُمييي٤م شمٙميييق  ُمٚمٝمييي٤مة قميييـ 
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إهميي٤مين اعمقؾمييٞم٘مٞم٦م وم٘مييط اًمرييل ومٞمٝميي٤م إهميي٤مين اعم رُميي٦م ٟمّميي٤ًم، سمييؾ وي٘مييقم ُم٘ميي٤مم ذم 

ُميييـ مل ييييرٖمـ »ومٞميييف:  ¢اإلنييي٤مء قميييـ يمرييي٤مب ا  قميييز وضميييؾ اًميييذي ىمييي٤م  رؾميييق  ا  

اىمييرؤوا نييذا اًم٘مييرر  وشمٖمٜمييقا سمييف، ومقاًمييذي ٟمٗمييس حمٛمييد »وىميي٤م :  «٘مرر  ومٚمييٞمس ُمٜميي٤مسميي٤مًم

 ُميير  «سمٞمييد   ٟمييف  ؿمييد شمٗمٚمريي٤ًم  و ىميي٤م : ..... ُمييـ ىمٚمييقب اًمرضميي٤م  ُمييـ اإلسمييؾ ُمييـ قم٘مٚمٝميي٤م

 «ُمـ مل يرٖمـ سم٤مًم٘مرر  ومٚمٞمس ُمٜم٤م»اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م هبذا اودي٨م واًمذي ىمٌٚمف: 

٦م  مم  ُمييير  سمييي٤مًم٘مراءة ىميييراءة سمييي٤مًمرٖمٜمل سمييي٤مًم٘مرر ، ونيييق وٙمٛمييي٦م سم٤مًمٖمييي٦م وويييع سم٤مإلوييي٤موم

 اًم٘مرر  واًمرٖمٜمل سمف ًمًٌٌلم اصمٜملم:

 وًٓ: إُميير سم٘مراءشمييف ًمييٞمس يمييام شم٘ميير  إؿمييٕم٤مر، و ٟمييام يمييام  ٟمزًمييف ا  قمييغم ىمٚميي٥م 

حمٛمد قمٚمٞمف اًمً م وىمر   نق قمغم اًمٜم٤مس، يٕمٜمل سم٘مقاقميد قمٚميؿ اًمرجقييد، واًمٌميء 

ل اعمًيٚمؿ سم٤مًمٖمٜمي٤مء سمي٤مًم٘مرر  اًم ٤مين اًمذي ووع سمٕمد إُمر سم٤مًم٘مراءة يمٚمٛم٦م شمٖمٜمقا نق    يًيرٖمٜم

قميـي يمييؾ همٜميي٤مء قمييغم وضمييف إرض، وميي  ير ييذ سمديٚمييف  سمييدًا، ونييذا ويي٤م يٜم٤مومٞمييف اختيي٤مذ  ٟم٤مؿمييٞمد 

٤مب ذم  وىمييي٤مت وميييراهمٝمؿ، ومٞمّميييدن قمٚميييٞمٝمؿ ىميييق  ا  قميييز وضميييؾ ذم  ديٜمٞميييف يرٖمٜميييق  هبييي٤م اًمِمييٌي

رٌَِْدًُمقَ  اًم ِذي ُنَق َ ْدَٟمك سم٤ِمًم ِذي ُنَق ظَمػْمٌ ﴿همػمنؿ:  ًْ  .اؾمرٗمٝم٤مم اؾمرٜمٙم٤مري [5:]البقرة ﴾ َ شَم

 ومٚمٝمذ  إؾم٤ٌمب ٓ شمنمع نذ  إٟم٤مؿمٞمد اًمديٜمٞم٦م اعمزقمقُم٦م.

ييي٤م ؿمييٞم  ؾميي٤مقم٦م وؾميي٤مقم٦م، ىمييد يٙمييق  اًمقاطمييد ي٘ميير  ذم ُمًيي٠مًم٦م قمٚمٛمٞميي٦م  و  اًمًيي١ما :

سم ٨م يٙمر٥م  و يمذا، وم  يًيرٓمٞمع    يْميع رشيٓمي٤ًم ًمٚم٘ميرر   و ي٘مير  اًم٘ميرر  ًمٞمجٛميع 

ي٘ميير  ومٞمٝميي٤م طمرييك    ييي٠ميت سمييلم اًمِمييٞمئلم، ؾمييامع إٟم٤مؿمييٞمد نييذ  ذم نييذ  اًمٗمييؽمة اًمرييل 

 اًمٕمٍم ٓ يٚمرٗم٧م ن٤م يم ػمًا...

ًمٙميييـ نيييذ  إٟم٤مؿميييٞمد عمييي٤م شمًيييرٕمٛمؾ هبيييذ  اًمّميييقرة اًمْميييٞم٘م٦م اًمريييل  ٟمييي٧م  اًمِميييٞم :

 ووٕمرٝم٤م ومٞمٝم٤م ومٝمذا ٓ يٛمٙمـ اًمرزاُمف.

 ًمق قمغم ومرض هبذ  اًمّمقرة؟ ُمداظمٚم٦م:

  ٟم٧م شمٕمر  القاب، ٟم٘مق : ضم٤مز قمغم ومرض. اًمِمٞم :



 حكه استخداو التلفزيوٌ والتنثيل واألىاطيد يف الدعوة ------ جامع تراث العالمة األلباىي يف امليهج

385 

 ؾم٤مقم٦م وؾم٤مقم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ٤مد سمٖمٜم٤مء اًمّم ٤مسم٦م  صمٜم٤مء سمٜم٤مء اعمًجد اًمٜمٌقي.اؾمرِمٝم ُمداظمٚم٦م:

ونييذا ُميي٤م ٓ يٗمٕمٚمقٟمييف، وعميي٤مذا؟ ٕٟمييف ًمييٞمس ُمييـ واداييؿ، وًمٞمييرٝمؿ ومٕمٚمييقا  اًمِمييٞم :

ذًمييؽ، ٕ  نييذا يشء رظميير سمييلم، ومٝمييق امل ير ييذ ديييدٟم٤ًم ومل ير ييذ ٟمِمييٞمدًا، و ٟمييام نييذا 

ُمييـ وطمييل اًمًيي٤مقم٦م، ونييذا  مم اًمٞمييقم ُمقضمييقد ُمييع اًمٗمٕميي٤مًملم واًمٕمييام  ًمٙمييـ ...  ٟمييف 

يميي م ٓ ـم٤مرييؾ  رييف ذم  صمٜميي٤مء اًمٕمٛمييؾ يٚمجيي٠م  مم ا  ويييذيمر ا  ويٓمٚميي٥م ُمٜمييف  يٜمِمييد

 اًمٜمٍم واًم٘مقة قمغم  قمداء ا ، نذا يشء قمٔمٞمؿ ضمدًا.

  ٓ ي٘م٤م     نذا ُمـ اًمٖمٜم٤مء اعم٤ٌمح؟ ُمداظمٚم٦م:

ٟمٕمؿ ُمـ اًمٖمٜم٤مء اعم٤ٌمح، ٟم٘مق  ُمـ اًمٖمٜم٤مء اعم٤ٌمح، ًمٙمـ نؾ نيذا ًميف صيٚم٦م  اًمِمٞم :

 ا: سم٤مٕٟم٤مؿمٞمد اًمديٜمٞم٦م؟ عم٤م ىم٤مًمق

  ووووَّلل  لووووال َّلل   وووس َّلله وووع ـس

 

 

 

 وال تاوووووع ـس وال صوووووؾقـس 

  ووووولكزلن دوووووؽقـة عؾقـوووووس 

 

 وَّللهوووز  َّلل عوووعَّلل  إن ال قـوووس 

 سمٕمد يمؾ ُم٤م ىمٞمؾ ....؟ ٓ ي٘م٤م ، ُمـ ومٝمؿ ُم٤م ىمٞمؾ رٟمٗم٤ًم وم  ي٘م٤م  نذا. 

 : .. ( 24:  39/ 25) اهلدى والنور /
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 سهِ األْاغٝد اإلضال١َٝ

ؾمييي ُمٞم٦م عمييي٤مذا ٓ شمٙميييق  اًمٜمٞمييي٦م طمًيييٜم٦م ًميييٞمس  ٟميييف سم٤مًمٜمًييي٦ٌم ًمألٟم٤مؿميييٞمد اإل ُمداظمٚمييي٦م:

خم٤مًمٗميي٦م رشقمٞميي٦م، ُميي  ً: شمٙمييق  سمييديؾ  ؾميي ُمل سمييد  ُمييـ إهميي٤مين، سمييد  ُميي٤م  ٟميي٤م  يمييق  

 ريييد     قمٛمييؾ طمٗمٚميي٦م سمييدًٓ ُمييـ  قمٛمٚمٝميي٤م طمٗمٚميي٦م ضم٤منٚمٞميي٦م يٕمَميي ا  قمييز وضمييؾ ومٞمٝميي٤م، 

عميي٤مذا ٓ ٟميي٠ميت ُمٜمِمييديـ  ؾميي ُمٞملم يٜمِمييدوا ذم نييذ  اوٗمٚميي٦م طمرييك  ٟمييف ارشمٙميي٤مب    

 ٌػم ارشمٙم٤مب  ظمػ اًميريـ، عم٤مذا ٓ يٙمق  ُمـ نذا اًم٘مٌٞمؾ؟ص  اًمرٕم

نييذا يميي م سميي٤مرح ا  ومٞمييؽ ظمٓميي٠م! ارشمٙميي٤مب  ظمييػ اًميييريـ  ٟمييام حمٚمييف  اًمِمييٞم :

سم٤مرح ا  ومٞمؽ طمٞمٜمام يٙمق  اعمًٚمؿ ُمٚمزُمي٤ًم وٓ سميد ُميـ    ي٘ميع ذم  طميد اًمييريـ، 

ُمٗمٝمييقم نييذا اًمٙميي م طمرييك ٓ  ُميضيي يم ييػمًا،  ظمييػ اًميييريـ ُمرييك؟ طمٞمييٜمام يٙمييق  

ًٚمؿ ٓ سمد.. ُمْمٓمر.. ؿم٤مء  م  سمك    ي٘مع ذم  طمد اًميريـ، ُم ٤مًمف:  ٟمًي٤م  ذم اعم

اًمّميي راء شمٕمييرض ًمٚمٛمييقت ضمققميي٤ًم وضمييد وييؿ ُمٞميي٧م ويي٠م  ووييؿ ُمٞميي٧م  ؾمييد ُميي٤م نييق 

 ظمػ اًميريـ؟ يم  ٤م ُمٞم٧م ًمٙمـ إو  ًمق يم٤م  طمٞم٤ًم ضمي٤مز ذسم يف و يمٚميف، أظمير 

ـ ُمي٤مذا؟    ي٠ميميؾ ًمق يم٤م  طمٞم٤ًم مل بز ذسم ف ومل بز  يمٚمف،  ذًا: نٜم٤م  ظميػ اًمييري

ُمـ وؿ اًمْم٠م  اعمٞمي٧م، ـمٞمي٥م!  ذا مل ي٠ميميؾ ُمي٤م اًميذي يّميٞمٌف؟ ؾميٞمٛمقت،  ذًا: نيذا 

 ظمػ اًميريـ،  ُمي٤م  ٟمي٤م  رييد     قمٛميؾ طمٗمٚمي٦م، ُمي٤م نيق اًميير اًميذي ؾمٞمّميٞمٌٜمل  ذا 

قمٛمٚمييي٧م طمٗمٚمييي٦م ودقميييقت ومٞمٝمييي٤م اًمِمييي٤ٌمب اعمًيييٚمؿ، ودقميييقت  ٟمًييي٤م  قمييي٤ممل وم٤مويييؾ  و 

  قميغم اًم٘ميقاٟملم  يْمي٤ًم اعمقؾميٞم٘مٞم٦م ىم٤مرئ  ًـ اًم٘مراءة وٓ يٛمط ومٞمٝم٤م ويٓمٚمع ويٜميز

طمٞميٜمام ؾميئؾ: ُميـ  طمًيـ » مم رظمر  سم ٞم٨م  ٟمف يّمدن ومٞميف يميام ىمي٤م  قمٚمٞميف اًمًي م: 

 .«اًمٜم٤مس ىمراءًة ي٤م رؾمق  ا ؟ ىم٤م : نق اًمذي  ذا ؾمٛمٕمرف ي٘مر  ر يرف خيِمك ا 

 يم ر اًم٘مراء اًمٞمقم ظم٤مصي٦م ني١مٓء اًم٘ميراء اعمٍمييلم اًميذيـ ييذيٕمقن٤م  طمٞم٤مٟمي٤ًم ويميؾ 
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شمًٛمع يم م اوي٤مرضيـ، ا .. اًمٚمٝميؿ صيؾ قميغم حمٛميد.. صيٚمقا قميغم ري٦م  و ريرلم 

اًمٜمٌل..  مم رظمر ، ن١مٓء يٚمٝمق  ذم ىمراءة اًم٘مرر  وٓ يّمٖمق  وٓ يًيرٛمٕمق   مم 

رظمر ، ومام نق اعم٤مٟمع    يٕمٛمؾ طمٗمٚم٦م وي٠ميت سم٘م٤مرئ  ًـ اًم٘مراءة  و سميقاقمظ يٕميظ 

 طم٤مديييي٨م اًمٜمييي٤مس و ًيييـ اًميييققمظ  يْمييي٤ًم سم٤مًمٙمرييي٤مب وسم٤مًمًيييٜم٦م اًمّمييي ٞم ٦م وٓ ييييذيمر 

ؿ ذم اًميييديـ  مم رظمييير ، و ييييـ ٝميييويييٕمٞمٗم٦م وُمقويييققمف،  و يييي٠ميت سمرضميييؾ قمييي٤ممل ويٗم٘مٝم

 اًميورة ي٤م  ظمل ذم نذ  او٤مًم٦م؟ ُم٤م ذم رضورة.

يميي٤م  ُميـ اًميييوري     ذيميير  وًمٙمييـ نٙمييذا  اًمًيي١ما :وًمٙميـ يشء ذيمييرين نييذا 

ؿْ ﴿ىمييدر،  ػْمٌ ًَمُٙميي َق ظَمييي ٞمْئ٤ًم َوُنييي قا ؿَمييي ك َ ْ  شَمْٙمَرُنييي ييي ًَ ٟم٤مؿميييٞمد : نيييذ  إ [:65]البقدددرة ﴾َوقَم

٘ميرر ، ًم٘ميد سمٚمٖمٜميل قميـ  يم ير ُميـ ُمّميدر واطميد    اًماًمديٜمٞم٦م أ  طمٚم٧م حمؾ ىمراءة 

يم ييػمًا ُمييـ اًمِميي٤ٌمب ذم  صمٜميي٤مء قمٛمٚمٝمييؿ ذم حمٚمٝمييؿ.. ذم ديميي٤مهنؿ.. ي٘مٓمٕمييق  ومييراهمٝمؿ 

سميي٠م  يًييٛمٕمقا نييذ  إٟم٤مؿمييٞمد اًمديٜمٞميي٦م، و ٟميي٤م  ذيميير ٟمٗميسيي وٓ  ذيميير نييذا طم٤مُمييدًا و ٟمييام 

ذم ٟم يييييق اًمٕمنمييييييـ  و  ىميييييؾ، يمٜمييييي٧م ُميييييذيمرًا: ) ٟمييييي٤م قمٜميييييدُم٤م يمٜمييييي٧م ذم  و  اًمِمييييي٤ٌمب 

ؾميي٤مقم٤ميت ُمّمييٚم  اًمًيي٤مقم٤مت، و ٟمييرؿ شمٕمرومييقا    شمّمييٚمٞم  اًمًيي٤مقم٤مت ومٞمييف دىميي٦م ُمرٜم٤منٞميي٦م 

ويمٜم٧م  ومر  اًم٘مرر  ومٛمـ ضمٝمي٦م  قمٛميؾ، وُميـ ضمٝمي٦م  ىمير  ٕطمٗميظ واوٗميظ نيذا يرييد 

ومييراغ ظميي٤مص، ُمييع ذًمييؽ ًمٙمييقين يمٜميي٧م ُمٜمِمييٖم ً سميي٤مًمٕمٚمؿ  يْميي٤ًم سم٤مإلويي٤موم٦م  مم اعمٝمٜميي٦م 

قضمييد قمٜمييدي  طمييد،  وييع نييذا اًم٘مييرر  سمييلم يييدي ومٙمٜميي٧م  همرٜمٛمٝميي٤م ومرصيي٦م طمٞمييٜمام ٓ ي

ويقُمئيييذ ٓ يقضميييد ُمًيييج ت وٓ يقضميييد يميييؾ نيييذ  إؿميييٞم٤مء اًمريييل ذًمٚمييي٧م وشمٞمنيييت 

اًمٞمقم طمٞم٨م مل يٌؼ سمٞم٧م  ٓ وومٞمف ُمًجٚم٦م  و  يم ير ومٙمٜمي٧م  قمٜميك سم ٗميظ اًم٘ميرر  و ٟمي٤م 

ذم قمٛمكم اًمدىمٞمؼ نذا( يمٞمػ ًمق يم٤م  قمٜمدي  ٟم٤م أ  ذم  طمٞم٤م  قمٜمدُم٤م  يمق  وم٤مرهمي٤ًم 

ؾم٠مؾمٛمع وؾم٠مٟمرٌف  طمٞم٤مٟم٤ًم  مم سمٕميض اًمٗمقاريد ٓ يرٞمني زم اإلصيٖم٤مء  ؾمجؾ اًم٘مرر  و

 ًمٞمٝميي٤م سمًيي٥ٌم اٟمِمييٖم٤مزم سم٤معمٓم٤مًمٕميي٦م  و اًمٙمر٤مسميي٦م  و ٟم ييق ذًمييؽ، وميي٤مٔ  ىم٤مُميي٧م إٟم٤مؿمييٞمد 

 .«ُمـ مل يرٖمـ سم٤مًم٘مرر  ومٚمٞمس ُمٜم٤م»اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُم٘م٤مم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمً م: 

وميييي٢مذًا: ُميييي٤م اًمييييذي  ٛمييييؾ اًمِميييي٤ٌمب اًمٞمييييقم قمييييغم    يٚمٝمييييق  ٟمٗمًييييٝمؿ و   ي٘مٓمٕمييييقا 
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يْمييييٞمٕمقا  وىميييي٤موؿ سمًييييامقمٝمؿ ًمألٟم٤مؿمييييٞمد اًمديٜمٞميييي٦م سمييييديؾ    يِمييييٖمٚمقا  ٟمٗمًييييٝمؿ و   و

وا اًم٘مييرر  ونييذا ظمييػم نييؿ، و   يرٕمٚمٛمييق  سم٠مٟمٗمًييٝمؿ، ؤي٘مٓمٕمييقا  وىميي٤موؿ  ُميي٤م    ي٘ميير

و ُم٤م    يم٤مٟمقا ٓ  ًٜمق     يّميٖمقا  مم شمي وة ىميرر ، نيذا ُميـ ُمًي٤موئ إٟم٤مؿميٞمد 

 اًمديٜمٞم٦م.

 شمٙمٛمٚم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 شمٙمٛمٚم٦م، شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٚمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م ضمٕمييؾ  فٟميي ييي٤م ؿمييٞم   ٟميي٧م ىمٚميي٧م  يْميي٤ًم:  ٚميي٦م:ُمداظم

سميـي صم٤مسميي٧م  ٟمييف اجييقنؿ سم٤مًمِمييٕمر، واًمِمييٕمر اوييام  ضميي٤مرز نٙمييذا ىمٚميي٧م، يمييذًمؽ طمًيي٤م  

إٟم٤مؿمييٞمد اإلؾميي ُمٞم٦م شمٕمٓمييل    اًمٓميي٤مسمع اوييام  قمٜمييد اًمٜميي٤مس طمرييك  هنيي٤م شمٕمٌييئٝمؿ ضمٝم٤مدييي٤ًم، 

 ...٦م، ومام اعم٤مٟمع  ٟمف ُمـشمٙمق  ضمٝم٤مدي ، ُمـ إٟم٤مؿمٞمداً ُم  ً: ٟمًٛمع إٟم٤مؿمٞمد يم ػم

 ٟم٤م ؾم٠مؾمٚمؽ أ  ؾم١ما  ي٤م  ظمل: ؾمٛمٕم٧م  ٟمي٧م  ٟم٤مؿميٞمد ُمٍميي٦م وٓ سميد،  اًمِمٞم :

 و ٟم٤مؿمٞمد ؾمقري٦م، و ٟم٤مؿمٞمد ؾمٕمقدي٦م، ؾمٛمٕم٧م؟

 ٓ، ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُم ؾ إٟم٤مؿمٞمد .... اإلظمقا . ُمداظمٚم٦م:

 وُم٤مذا ؾمٛمٕم٧م؟ ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞم :

  ٟم٤م  ىمّمد: إٟم٤مؿمٞمد اًمرل ذم إرد . ُمداظمٚم٦م:

ؽ،  ٟم٤م ذيميرت صم صمي٦م  ٟميقاع:  ٟم٤مؿميٞمد ؾميقري٦م..  ٟم٤مؿميٞمد  ردٟمٞمي٦م.. ا  ادي اًمِمٞم :

  ٟم٤مؿمٞمد ؾمٕمقدي٦م.. ٓ شم٘مؾ زم: ٓ.. ُمٍمي٦م ..

 ذيمرت ُمٍمي٦م.. ُمداظمٚم٦م:

 ُمٍمي٦م وؾمقري٦م ... اًمِمٞم :

 ُم٤م  شمٞم٧م ًمف ... ُمداظمٚم٦م:

ُمييـ نييذ  إؿمييٞم٤مء، ـمٞميي٥م! نييؾ اًمٜمِمييٞمد اًمييذي  اعمٝمييؿ: ُميي٤م ؾمييٛمٕم٧م ؿمييٞمئ٤مً  اًمِمييٞم :
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 ازيـ اعمقؾمٞم٘مٞم٦م؟ؾمٛمٕمرف نٜم٤م ًمٞمس ُمقزوٟم٤ًم سم٤معمق

 ُمقزو . ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م! وُم٤م ٟم٘مق  ٟم ـ ُمـ ىمٌؾ ؾم٤مقم٦م؟! اًمِمٞم :

 ٓ، .... ُمداظمٚم٦م:

ِمٕمر اوام  اًمذي  ٟم٧م  عم ي٧م  ًمٞميف اًماؾمٛم  زم: نؾ يم٤م  نذا ذم  اًمِمٞم :

سمّميييقرة قم٤مُمييي٦م ورضسمييي٧م ُمييي  ً وشمٌٕمرٜميييل ذم ذًميييؽ سمِميييٕمر طمًييي٤م ، نيييؾ يمييي٤م  ؿميييٕمر  

 يمذًمؽ؟ ُمقزوٟم٤ًم، ىمؾ: ٓ، واؾمؽمح. همػم ؟

 (  00:  07: 45/ 334دى والنور /) اهل 
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 ايبدٌٜ اإلضالَٞ يألغاْٞ

ؿميٞم ٜم٤م! ورد ذم ؾمي١ما  إخ اًمٙميريؿ ويم يػمًا ُمي٤م ٟمًيٛمع يمٚمٛمي٦م اًمٌيديؾ،  ُمداظمٚم٦م:

ٟمرييييد اًمٌيييديؾ اإلؾمييي ُمل قميييـ يميييذا، اًمٌيييديؾ اإلؾمييي ُمل قميييـ يميييذا، وم ٌيييذا ًميييق نيييذ  

 ؿمٞم ٜم٤م شمٚم٘مل اًمْمقء قمٚمٞمٝم٤م، ًمٚمٗم٤مردة.

صيي ٞم : قمٜمييدُم٤م ٟمر ييدث قمييـ ُمييآ  وا  نييذا يميي م صيي ٞم ، ؾميي١ما   اًمِمييٞم :

اًمٌٜمييقح يًيي٠مًمقٟم٤م اًمرجيي٤مر: اًمييكم ًمييق شمريمييقا اًمٕمٛمييؾ  ـم ىميي٤ًم وًمييق قم٤مؿمييقا ُمٝمييام قم٤مؿمييقا، 

ؾمٞمٕمٞمِميييق   همٜمٞمييي٤مء، ي٘مقًميييقا: ُمييي٤م نيييق اًمٌيييديؾ، خيييي٤مومقا  ٟميييف ًميييق ىمٚمٜمييي٤م نيييؿ: اشم٘ميييقا ا  

واشمريمقا اًمرٕم٤مُمؾ ُمع اًمٌٜمقح    يٛمقشمقا ضمققم٤ًم، يريدو  اًمٌديؾ! ي٤م  ظمل! اًمٌديؾ ٓ 

يٙميييق  سمييي٤معمٕمٜمك اًميييذي يرّميييقر  يميييؾ صييي٤مطم٥م ُمّميييٚم ٦م.. يميييؾ صييي٤مطم٥م بيييقز    

نييييقه وهمييييرض، اًمٌييييديؾ ُمقضمييييقد ذم اًمنمييييع، وم٠مٟميييي٧م اـمٚميييي٥م اًمنمييييع واقمٛمييييؾ سمييييف 

 ومًرّمؾ  مم اًمٌديؾ ُمـ  ىمرب ـمريؼ.

اًمٜم٤مس اًمٞمقم ؾمٌ ٤م  ا ! قمٜمدُم٤م ٟم٠ميت ٟميرٙمٚمؿ قميـ رشوط  و قميـ اًمٓمرييؼ اًميذي 

إلؾمييي ُمل و ىم٤مُمييي٦م يٜمٌٖميييل    يًيييٚمٙمف اعمًيييٚمٛمق  ًمٞمرٛمٙمٜميييقا ُميييـ  ٘مٞميييؼ اعمجرٛميييع ا

اوٙمييؿ اإلؾميي ُمل وُم٤ٌميٕميي٦م اخلٚمٞمٗميي٦م اعمًييٚمؿ، ُميي٤م نييق اًمٓمريييؼ ًمٚمقصييق   مم نييذا؟ 

خترٚمػ ـمٌٕم٤ًم ُمٜم٤من٩م إطمزاب اإلؾم ُمٞم٦م اعمقضمقد قمـ ُمٜمٝم٩م اًمٓم٤مرٗم٦م اعمٜمّميقرة 

ونل اًمرل شمرٌع اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م ذم يمؾ يشء، نذ  اًمٓم٤مرٗم٦م شم٘مق : ؾميػموا قميغم ُمي٤م 

رٙمق  اوّمييٞمٚم٦م ىمٞميي٤مم اًمدوًميي٦م اعمًييٚمٛم٦م ؾميي٤مر قمٚمٞمييف اعمًييٚمٛمق  إوًمييق  وطمٞمٜمئييذ ؾميي

ؿميييئرؿ  م  سمٞميييرؿ،  ُمييي٤م  ٟميييرؿ  اييي٤م إطميييزاب إظميييره اًميييذيـ شمرييييدو   ىم٤مُمييي٦م اًمدوًمييي٦م 

اعمًيييٚمٛم٦م ىمٌيييؾ    شم٘مٞمٛمقنييي٤م ذم  ٟمٗمًيييٙمؿ ومٚميييـ شمّميييٚمقا  مم  ىم٤مُمرٝمييي٤م ُمٓمٚم٘مييي٤ًم؛ عمييي٤م نيييق 

 ُمٕمٚمقم    وم٤مىمد اًمٌمء ٓ يٕمٓمٞمف ُمـ ضمٝم٦م.
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ُميييـ رريييٞمس ُميييـ  وُميييـ اوٙميييؿ اعمٕمييي٤مرصة اًمٞميييقم، وُميييـ اًمٕمجٞمييي٥م  هنييي٤م صيييدرت

رؤؾميي٤مء إطمييزاب،  و طمييزب ُمييـ إطمييزاب اًم٘م٤مرٛميي٦م اًمٞمييقم ونييؿ ٓ يٕمٛمٚمييق  هبييذ  

اوٙمٛمييي٦م، ونيييل:  ىمٞمٛميييقا دوًمييي٦م اإلؾمييي م ذم ىمٚميييقسمٙمؿ شم٘ميييؿ ًمٙميييؿ ذم  رويييٙمؿ، ٓ 

ي٘مٞمٛمق  دوًم٦م اإلؾم م ذم ىمٚمقهبؿ، ُميـ نيذ  اإلىم٤مُمي٦م    شمر٘ميل ا  قميز وضميؾ،    ٓ 

 و نيذ  إٟم٤مؿميٞمد اًمريل ىم٤مُمي٧م ُم٘مي٤مم شمٓمٚم٥م سمدي ً قمـ إٟم٤مؿمٞمد اًمريل قميـ اًمّميقومٞم٦م، 

 ٟم٤مؿمٞمد اًمّمقومٞم٦م، ٓ شمٓمٚم٥م اًمٌيديؾ؛ ٕ  اًم٘ميرر  ظميػم سميديؾ وىميد ؾميٛمٕمرؿ رٟمٗمي٤ًم ىمقًميف 

وم٤مًمِميي٤مند: وم٤مًمٌييديؾ سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٙمييؾ  «ُمييـ مل يييرٖمـ سميي٤مًم٘مرر  ومٚمييٞمس ُمٜميي٤م»قمٚمٞمييف اًمًيي م: 

ُف خَمْرَ ﴿اًمِمييٙم٤موه اًمرييل ىمييد شمّمييدر سمٛمٜم٤مؾميي٦ٌم ُميي٤م نييق:  ْؾ ًَميي َٕميي ـْ َير ييِؼ ا  َ َبْ ٤مَوَُميي * ضًميي

٥ُم  ًِ رَ ـْ طَمٞم٨ُْم ٓ َ ْ  .[7-6]الط:ق ﴾َوَيْرُزىْمُف ُِم

اإلؾميي م ٓ  ييرم ُميي٤م  طمٚمييف ا  وٓ يٌييٞم  ُميي٤م طمييرم ا ، ... إُميير يمييام ىميي٤م  قمٚمٞمييف 

اويي   سميلم واوييرام سمييلم وسمٞميٜمٝمام  ُمييقر ُمِمييرٌٝم٤مت ٓ يٕمٚمٛمٝميـ يم ييػم ُمييـ »اًمًي م: 

ذا طمرام، ي٘ميق : ُمي٤م  مم رظمر اودي٨م، وم  بقز ًمٚمٛمًٚمؿ يمٚمام ىمٞمؾ ًمف: ن «اًمٜم٤مس

نيييق اًمٌيييديؾ، اًمٌيييديؾ اشميييؼ ا  يييي٤م  ظميييل! رسمٜمييي٤م ي٘ميييق  ذم اًم٘ميييرر .. واعمًيييٚمٛمق  ُميييـ 

ُف ﴿اٟم راومٝمؿ اختذوا ًمقطم٦م يزيٜمق  هب٤م ضمدر اًمٌٞمقت ونل:  َٕمْؾ ًمَي ـْ َير ِؼ ا  َ َبْ َوَُم

٥ُم * خَمَْرضًم٤م  ًِ رَ ـْ طَمٞم٨ُْم ٓ َ ْ   ًمٙميـ نيذ  سميد     شمٙميق [7-6]الطد:ق ﴾َوَيْرُزىْمُف ُِم

قمييغم الييدار بيي٥م    شمٙمييق  ذم اًم٘مٚميي٥م، و ذا طمٚميي٧م ذم اًم٘مٚميي٥م طمٞمٜمئييذ مل يًيي٠م  

اعمًييٚمؿ قمييـ اًمٌييديؾ؛ ٕٟمييف يٕمٚمييؿ يمييام ىميي٤م  قمٚمٞمييف اًمًيي م.. اٟمٔميير إطم٤مدييي٨م يمٞمييػ 

ي٤م  ظمل!  ٟمي٧م  «ُمـ شمرح ؿمٞمئ٤ًم   قمقوف ا  ظمػمًا ُمٜمف»شمرج٤موب سمٕمْمٝم٤م ُمع سمٕمض! 

 رزىميؽ ا  ُميـ طمٞمي٨م ٓ  ذا شمريم٧م اًمٕمٛمؾ ُمع اًمٌٜميؽ اًمٗمي ين  و اًمٕمي ين شم٘ميقه  

 شمٔمـ وٓ  ر٥ًم.

و ٟم٤م  ذيمر هبذ  اعمٜم٤مؾم٦ٌم طمدي لم قمجٞمٌلم همريٌلم ًمٙمٜمٜم٤م ٟم يـ ُمٕمنمي اعمًيٚمٛملم 

سم ٤مضميي٦م  ًمييٞمٝمام ضمييدًا ذم قمٍميي همٚمٌيي٧م قمٚمٞمييف اعميي٤مدة وطميي٥م اًمييدٟمٞم٤م ر س يمييؾ ظمٓمٞمئيي٦م 

طميي٥م »يميام ضمي٤مء ذم سمٕمييض إطم٤مديي٨م اًمْمييٕمٞمٗم٦م اًمريل ٓ شمّميي  ًمٙميـ ُمٕمٜميي٤م  اٞميؾ: 
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 ذا »ونييذا ضميي٤مء ذم اوييدي٨م ُميي٤م يٖمٜمييل قمٜمييف ويزيييد قمٚمٞمييف:   «اًمييدٟمٞم٤م ر س يمييؾ ظمٓمٞمئيي٦م

شمٌييي٤ميٕمرؿ سم٤مًمٕمٞمٜميييي٦م، و ظميييذشمؿ  ذٟميييي٤مب اًمٌ٘مييير، وروييييٞمرؿ سمييي٤مًمزرع، وشمييييريمرؿ الٝميييي٤مد ذم 

 ذا  «ؾمييييٌٞمؾ ا  ؾمييييٚمط ا  قمٚمييييٞمٙمؿ ذًٓ ٓ يٜمزقمييييف قمييييٜمٙمؿ طمرييييك شمرضمٕمييييقا  مم ديييييٜمٙمؿ

 مم اًميذ     شم٤ٌميٕمرؿ سم٤مًمٕمٞمٜم٦م عم٤مذا؟ طم٤ًٌم ذم اعم٤م ، نق نذا طم٤ًٌم ذم اعمي٤م   وصيٚمٜم٤م 

يًييييٞمٓمر قمٚمٞمٜميييي٤م  ذ   ُميييي٦م قمييييغم وضمييييف إرض، ذم يمييييؾ شميييي٤مري  إرض نييييؿ اًمٞمٝمييييقد 

اًمٕمٞمٜمي٦م: نيق ٟميقع ُميـ  ٟميقاع  « ذا شم٤ٌميٕمرؿ سم٤مًمٕمٞمٜم٦م»عم٤مذا؟ ٕ  اًمرؾمق   وقمدٟم٤م وم٘م٤م : 

يمٜم٤مي٦م قمـ آؿمرٖم٤م  سم٤مًميع واًمزرع  «و ظمذشمؿ  ذٟم٤مب اًمٌ٘مر »اعمٕم٤مُم ت اًمرسمقي٦م، 

ًيي١ما  قمييـ  طمٙميي٤مم ا ، ٓ ٟمٌيي٤مزم  ٓ سم٤معميي٤م  يمييام وشمريمٜميي٤م الٝميي٤مد ذم ؾمييٌٞمؾ ا ، واًم

ي٠ميت زُم٤م  قمغم  ُمرل ٓ ي٤ٌمزم  ُمـ »ضم٤مء ذم ص ٞم  اًمٌ ٤مري، ىم٤م  قمٚمٞمف اًمً م: 

 و يمييام ىميي٤م  قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م ونييذا اوييدي٨م ذم  «طميي    يمييؾ  م ُمييـ طمييرام

 ص ٞم  اًمٌ ٤مري.

َ﴿نييييييييذا نييييييييق زُم٤مٟمٜميييييييي٤م، وميييييييي٢مذًا: اًمٕمٌيييييييي٤مد اشم٘مييييييييقا ا :  ـْ َير ييييييييِؼ ا   ُف َوَُميييييييي ْؾ ًَميييييييي َٕميييييييي  َبْ

  مم رظمر أي٦م. [6]الط:ق ﴾خَمَْرضًم٤م

 طمد اودي لم اعمذيمقريـ رٟمٗم٤ًم ًمٕمؾ نذا اودي٨م وذاح يٌ٘مك ذم ىمٚمقب سمٕمض 

اويي٤مرضيـ صمييؿ يٌٚمٖمييف اًمٖميي٤مرٌلم اًمييذيـ اسمرٚمييقا سم يي٥م اًمييدٟمٞم٤م وميي  يًيي٠مًمق  قمييـ اوييرام 

ؾ ويـ ضمي٤مء رضمي»ًمٞمجرٜمٌق ، وقميـ اوي   ًمٞمقاىمٕميق ، ىمي٤م  قمٚمٞميف اًمّمي ة واًمًي م: 

ىميييٌٚمٙمؿ  مم همٜميييل وم٘مييي٤م  ًميييف:  ىمرويييٜمل ُم٤مرييي٦م ديٜمييي٤مر، ىمييي٤م : نييي٤مت اًمٙمٗمٞميييؾ، ىمييي٤م : ا  

وشمقاقميدا ًمٚمقومي٤مء   «اًمٙمٗمٞمؾ، ىم٤م : ن٤مت اًمِمٝمٞمد، ىم٤م : ا  اًمِميٝمٞمد ومٜم٘ميد  ُم٤مري٦م ديٜمي٤مر

قمغم يقم ُمققمقد،  ظمذ اًمرضمؾ اعم٤مر٦م ديٜم٤مر واٟمٓمٚمؼ يٕمٛمؾ ذم اًمٌ ر ُم٤ًموم٦م سمٕمٞمدة، 

يًيرٓمٞمع    يًيٚمؿ اًميديـ اًميذي قمٚمٞميف ذم ذاح  صمؿ ضم٤مء اًمٞمقم اعمققمقد ومٕمر  سم٠مٟمف ٓ

 اًمٞمقم.

اٟمٔمييروا ُميي٤مذا ومٕمييؾ!  ظمييذ ظمِميي٦ٌم ومٜم٘مرنيي٤م طمٗمرنيي٤م ودح ومٞمٝميي٤م ُم٤مريي٦م ديٜميي٤مر و طمًييـ 

ديمٝميي٤م وطمًٌييٝم٤م صمييؿ ضميي٤مء  مم ؾميي٤مطمؾ اًمٌ يير اًمييذي نييق يٕمٛمييؾ ومٞمييف وم٘ميي٤م :  ٟميي٧م يمٜميي٧م 
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اًمٙمٗمٞمييؾ، و ٟميي٧م يمٜميي٧م اًمِمييٝمٞمد ورُمييك سم٤مخلِميي٦ٌم ذم اًمٌ يير، ؾميير٘مقًمق  و ٟميي٤م ُمٕمٙمييؿ 

اٟمرٝميي٤مًء، ؾميير٘مقًمق : نييذا قمٛمييؾ جمٜمييق ، ُميي٤م ُمٕمٜمييك  ًم٘ميي٤مء ظمِميي٦ٌم ومٞمٝميي٤م وم٘مييط اسمرييداًء ٓ 

وز  صم٘مٞمؾ ُم٤مر٦م ديٜم٤مر وذم اًمٌ ر، ًمٙميـ نيذا اًمرضميؾ اقمرٛميد قميغم ا  طمٞميٜمام ؾميدت 

قمٚمٞمييف إؾميي٤ٌمب اًمٙمقٟمٞميي٦م اعمنمييوقم٦م وم٤مقمرٛمييد قمييغم ا  وىميي٤م :  ٟميي٧م يمٜميي٧م اًمٙمٗمٞمييؾ، 

 و ٟم٧م يمٜم٧م اًمِمٝمٞمد،  ٟم٧م سمٛمٕمرومرؽ سم٘مدرشمؽ اضمٕمؾ زم طم ً.

ؾ سم٘مدرشمف اًمٕمٔمٞمٛمي٦م اًمريل ٓ طميدود ني٤م  ُمير إُميقاج    شم٠مظميذ نيذ  ومرسمٜم٤م قمز وضم

اخلِمييي٦ٌم  مم جمٚميييس اًميييدارـ، واًميييدارـ ظميييرج ذم اًمٞميييقم اعمققميييد ًمٞمرٚم٘ميييك اعميييديـ 

ويًييرٚمؿ ُمٜمييف اًمييديـ، وصييؼم صييؼم.. اٟمرٔميير اٟمرٔميير.. ُميي٤م ضميي٤مء، ًمٙمييـ وىمييع سمٍميي  قمييغم 

ل ًمٞمًيي٧م ظمِميي٦ٌم شمر٘م٤مذومٝميي٤م وشمر قميي٥م هبيي٤م إُمييقاج سمييلم يديييف، ومٛمييد يييد   ًمٞمٝميي٤م و ذا نيي

ظمِميي٦ٌم يم٤مٕظمِميي٤مب وازٟميي٦م وصم٘مٞمٚميي٦م ومٕمجيي٥م ُمٜمٝميي٤م و ظمييذن٤م  مم دار  وقمٜمييدُم٤م يمنيين٤م 

 و ذا هب٤م ُم٤مر٦م ديٜم٤مر طمجر  محر.. ذن٥م  محر.

سمٕمد ىمٚمٞمؾ ضم٤مء اعمديـ.. اٟمٔمروا اًمديـ ُم٤مذا يٕمٛمؾ سم٠منٚمف و ص ٤مسمف؟! ٟم٘مد  ُم٤مر٦م 

ديٜمييي٤مر دم٤منيييؾ ُمييي٤م ومٕمٚميييف عمييي٤مذا؟ ٕٟميييف هميييػم ضمييي٤مر قميييغم اًمًيييٜمـ اًمٙمقٟمٞمييي٦م.. ًميييٞمس سمرييييد 

ٛمق .. طمرك يٙمق  رظمذ ؾمٜمد  ٟمف وصؾ ًمٗم   اعم٤مر٦م ديٜمي٤مر واٟمرٝميك إُمير، ٓ، ُمْم

اعمًييي٠مًم٦م وميييقن إؾمييي٤ٌمب رُم٤منييي٤م ذم اًمٌ ييير يميييام قمٚمٛميييرؿ؛ وًميييذًمؽ دم٤منيييؾ ُمييي٤م ومٕميييؾ 

وؾمييٚمؿ ُم٤مريي٦م ديٜميي٤مر ًمٚمييدارـ، اًمييدارـ يم٤معمييديـ يم  يي٤م  شم٘مٞميي٤مء ويمييام ىمٞمييؾ:    اًمٓمٞمييقر 

ىمٌْم٧م ُم٤مر٦م ديٜم٤مر سمٓمريؼ  ٟمف  ٟم٤م  ٤م شم٘مع، اًمرضمؾ ضمٚمس يٗمٙمر ومٞمام يٌدوقمغم  ؿمٙم٤من

ًمييف اًم٘مّميي٦م  ٟمييف ظمرضميي٧م  ٌض ُم٤مريي٦م ديٜميي٤مر سمٓمريييؼ اعمييديـ، وم ٙمييكاًمٌ يير وأ  ؾميي٠مىم

ًمٚم٘م٤مرؽ واؾمير٘م٤ٌمًمؽ ومٚميام  شمٞمي٧م وضميدت ظمِمي٦ٌم و ظميذو٤م ويمنيو٤م و ذا ومٞمٝمي٤م ُم٤مري٦م 

ديٜم٤مر، ىم٤م : وا  اًم٘مّم٦م يمذا ويمذا،  ٟمي٤م قمٜميدُم٤م وضميدت ٟمٗميسي ٓ  ؾميرٓمٞمع     قميقد 

ر ومٕمٚم٧م يمذا ويميذا، وم٘مي٤م  اًميدارـ: سمي٤مرح ا  ًميؽ ذم  مم اًمٌٚمد و ؾمٚمٛمؽ اعم٤مر٦م ديٜم٤م

 ُم٤مًمؽ ظمذ اعم٤مر٦م ديٜم٤مر اًمرل  قمٓمٞمرٜمٞمٝم٤م وصٚمٜمل طم٘مل، سمٓمريؼ اًمٌ ر.

ًمييق وىمٕمييي٧م نييذ  اًم٘مّمييي٦م ُم ٚمٝمييي٤م اًمٞمييقم وصيييٚم٧م  مم  ٟمًييي٤م  ُم٤مريي٦م ديٜمييي٤مر سمٓمرييييؼ ٓ 
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يٕمٚمٛمٝميي٤م  طمييد  ٓ ا  شمٌيي٤مرح وشمٕميي٤ممم، ُمييـ ؾمييػمد نييذ  إُمييقا   ذا ضميي٤مء  ٟمًيي٤م  ي٘مييق  

٧م ًمؽ سمٓمري٘م٦م همري٦ٌم ىمٚمٞم ً نؾ وصيٚمؽ؟ ٓ، ُمي٤م وصيٚمٜمل، ًميق  ٟمٙمير ٓ ًمف:  ٟم٤م  رؾمٚم

يقضميييييييد قمٚمٞميييييييف ؿميييييييٝمقد، واعميييييييدقمل ٓ يًيييييييرٓمٞمع    ي ٌييييييي٧م، ًمٙميييييييـ اإلييييييييام  يييييييي٠ميت 

سم٤مًمٕمج٤مر٥م، ونذ  اًم٘مّم٦م ُمـ اًمٕمج٤مر٥م سملم اًمدارـ واعمديـ قمجٞمٌر٤م  ب٥م ٟم يـ 

    ٟمٕمرؼم سمذًمؽ طمرك ٟمر٘مل ا  قمز وضمؾ.

قم ٟمّمييييكم    ؿميييي٤مء ا  نٜميييي٤م صيييي ة اوييييدي٨م اًم يييي٤مين، وسمييييف ٟمٜمٝمييييل الٚمًيييي٦م ًمٜم٘ميييي

اًمٕمِميييي٤مء: ىميييي٤م  قمٚمٞمييييف اًمّميييي ة واًمًيييي م، ىمٌييييؾ نييييذا: اوييييدي٨م إو  ذم صيييي ٞم  

اًمٌ يييييي٤مري، واوييييييدي٨م اًمريييييي٤مزم اًم يييييي٤مين ذم صيييييي ٞم  ُمًييييييٚمؿ، ىميييييي٤م  قمٚمٞمييييييف اًمّميييييي ة 

سمٞمٜمام رضمؾ وـ ىمٌٚمٙمؿ يٛمٌم ذم وم ة ُمـ إرض  ذ ؾمٛمع صقشم٤ًم ُمـ »واًمً م: 

ًمًيي ٤مب يمييام يييرٙمٚمؿ اًمٌنميي قمييغم صييقت ُمييـ ا «اًمًيي ٤مب ي٘مييق : اؾمييؼ  رض وميي  

وضمف إرض، نٜم٤مح ؿم ص يرٙمٚمؿ سمٚمٖمي٦م اًمٌنمي وًمٙميـ ذم اًمًي ٤مب: يي٤م ؾمي ٤مب! 

اؾميييؼ  رض ومييي   سميييـ ومييي  ، يمييي٤م  يٛمٌمييي ُمييي  ً رشىمييي٤ًم ؾمييي٤مر ضمٜمقسمييي٤ًم، ُمِميييك اًمرضميييؾ 

إر  ُمييييع اًمًيييي ٤مب و ذا سمييييف يييييره اًمًيييي ٤مب يٗمييييرغ ُمِميييي قٟمف ُمييييـ اعمٓميييير ذم 

٤م ذم  روييف ذم طمدي٘مرييف، ومٞميي٠ميت طمدي٘ميي٦م، يٓمييؾ قمٚمٞمٝميي٤م و ذا سمييف يييره رضميي ً يٕمٛمييؾ ومٞمٝميي

 ًمٞمييف ويًييٚمؿ قمٚمٞمييف.. يٜمٔميير  ًمٞمييف صيي٤مطم٥م اودي٘ميي٦م ومييػما  رضميي ً همريٌيي٤ًم ًمييٞمس ُمييـ  نييؾ 

شمٚمييؽ اًم٘مرييي٦م، وشمٕمرومييق  اًم٘مييره ىمييدياًم ُميي٤م يم٤مٟميي٧م هبييذ  اًمًييٕم٦م وسمٕمييدد اًمٜمٗمييقس اًمرييل 

وٙمـ اإلٟم٤ًم  يرٕمرض قمغم  ىم٤مرسمف ًمٙم رة اًمٕمدد ومْم ً قمـ سمٕمد ، ومٙم٤مٟمي٧م اًم٘مريي٦م 

ق  ُمٕمرووميي٦م، ومٚمييام ر ه اًمرضمييؾ ىميي٤م  ًمييف: يم٠مٟمييؽ  ٟميي٧م رضمييؾ حمييدودة اًمٕمييدد، اًمقضميي

همري٥م؟! ىم٤م  ًمف: ٟمٕمؿ، ومام اًمذي ضم٤مء سمؽ؟ ىمي٤م :  ٟمي٤م يمٜمي٧م  ُمٌمي ومًيٛمٕم٧م صيقشم٤ًم 

ُمييييـ اًمًيييي ٤مب ي٘مييييق  ًمٚمًيييي ٤مب: اؾمييييؼ  رض وميييي  ، وم٠مٟميييي٤م  شمٞميييي٧م واًمًيييي ٤مب و ذا 

سم٤مًمً ٤مب يٗميرغ ُمِمي قٟمف ُميـ اعمٓمير ذم  رويؽ، وميٌؿ ٟمٚمي٧م ذًميؽ ُميـ رسميؽ؟ نيذا 

نؿ اًمٕمٜمجٝمٞم٦م ونيذ  اًمٙمؼميي٤مء، ي٘ميق : وا   ٟمي٤م ٓ  دري، ؿم٠م  اًمّم٤مولم ًمٞمس قمٜمد

 ٟميييي٤م رضمييييؾ قميييي٤مدي ًمٙمييييـ قمٜمييييدي نييييذ  إرض وم٠مزرقمٝميييي٤م و ظمييييدُمٝم٤م، صمييييؿ  طمّمييييدن٤م 

وم٠مضمٕمؾ طمّمٞمدن٤م صم صم٦م  صم ث: صمٚم٨م  قمٞمد   مم إرض، وصمٚم٨م  ٟمٗم٘مف قمغم ٟمٗميس 
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و نكم، وصمٚم٨م  شمّمدن سمف قمغم اًمٗم٘مراء واعم٤ًميملم، وم٘م٤م  ًمف اًمرضمؾ: نيق نيذا، ُمي٤م 

 ـ ُمـ نذا؟شمريد  طمً

وم٤مٟمٔمروا أ ! يمٞمػ    رب اًمًامء ؾم ر اًمٌ ر ًمٚمرضمؾ إو ، صمؿ رب اًمٌ ر 

ـْ َير ييِؼ ا  َ ﴿ؾميي ر اًمًييامء ًمٚمرضمييؾ أظميير، ُميي٤م نييق اليي٤مُمع ذم نييذا اًمرًيي ػم:  َوَُميي

َٕمْؾ ًَمُف خَمَْرضًم٤م  ٥ُم * َبْ ًِ رَ ـْ طَمٞم٨ُْم ٓ َ ْ  .[7-6]الط:ق ﴾َوَيْرُزىْمُف ُِم

 .  بٕمٚمٜم٤م ُمـ اعمر٘ملم اًمٕم٤مُمٚملم سم٤مًمٙمر٤مب واًمًٜم٦مٟم٠ًم  ا  شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم  

 ضمزاح ا  ظمػم.  ُمداظمٚم٦م:

 (  00:  16: 33/ 334) اهلدى والنور / 

 (  00:  40: 03/ 334) اهلدى والنور /
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 سهِ األْاغٝد اإلضال١َٝ

قمييكم اوٚمٌيييل: ؿمييٞم ٜم٤م قميييغم ذيمييير إٟم٤مؿمييٞمد ييييقم  يييدصمٜم٤م  طمييد اإلظميييقة صييي٤ٌمطم٤ًم 

وي٤م  آهمي٤مين  : يٕمٜمل: ؾمٛمٕم٧م  ٟم٤مؿمٞمد قمغم ٟمٗميس سمٕمدُم٤م رضمٕمٜم٤م ُمـ قمٜمديمؿ ي٘مق 

اعم٤مضمٜمييييي٦م؛ ًمٙميييييـ ُمٖمٜمٞمٜمٝمييييي٤م سمٙمييييي م  ؾمييييي ُمل و ٓ  همييييي٤مين ًمٚمٛمٓمرسمييييي٤مت اعمٍميييييي٤مت 

واًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٤مت ويمذا ٟمٗمس اًمٚم ـ، وٟمٗمس اًمٜمٖمٛمي٦م ًمٙميـ يمي م ُمي  ً يرٙمٚمٛميقا ومٞميف قميغم 

 اإلؾم م.

 نذا ُمقضمقد قمٜمد اًمّمقومٞم٦م قمٜمدٟم٤م ذم ؾمقري٤م ُمـ زُم٤م . اًمِمٞم :

   ذم سمٕمض اًمدروس.وذيمر  اًمِمٞم ُمداظمٚم٦م:

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 وىم٤م : إٟم٤مؿمٞمد اإلؾم ُمٞم٦م همػم اعم٤مضمٜم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ( 00: 56: 50/ 344) اهلدى والنور / 
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 سهِ األْاغٝد اإلضال١َٝ

ي٘مييييق   ¢عميييي٤مذا  ييييرم سمٕمييييض اًمٕمٚمييييامء إٟم٤مؿمييييٞمد اإلؾميييي ُمٞم٦م ُمييييع    اًمٜمٌييييل  -

 وٜمٔمٚم٦م ؾم٤مقم٦م وم٤ًمقم٦م ؟

دن٤م  صيي ٤مب ٌييومّميي٤مرت قمٌيي٤مدة ويمييؾ قمٌيي٤مدة مل يرٕم ٕهنيي٤م ٟمًيي٧ٌم  مم اإلؾميي م-

دون٤م وًميييق  هنيييؿ ضمٕمٚمقنييي٤م  ٟم٤مؿميييٞمد قم٤مديييي٦م وُمٕم٤مٟمٞمٝمييي٤م ٓ ختييي٤مًمػ ٌيييرٕمشمومييي   ¢رؾميييق  ا   

ٕ  اًمِمييٕمر اعمٌيي٤مح يمييام ضميي٤مء ذم اوييدي٨م  ،اًمنميييٕم٦م اإلؾميي ُمٞم٦م ُميي٤م  طمييد يٜمٙمرنيي٤م قمٚمييٞمٝمؿ

ومٚمف طمٙميؿ ىمٌٞم  وم٢مذا يم٤م  اًمِمٕمر يم ُم٤ًم قم٤مدي٤ًم  وىمٌٞم ٦ماًمّم ٞم  اًمِمٕمر يم م وم ًٜمف طمًـ 

 ُم٤م طمٞمٜمام يٜم٥ًم  مم اإلؾم م  و  مم  ٟميف وي٤م ضمي٤مءت سميف اًمنمييٕم٦م  ،اًمٕم٤مدي٤مت  ي  ٟمف ُم٤ٌمح

 . اإلؾم ُمٞم٦م ومٛمـ نٜم٤م ي٠ميت اإلٟمٙم٤مر

 (  00: 09:  32/ 376) اهلدى والنور/

 اإلضال١َٝ األْاغٝدسهِ 

عمييي٤م ىميييدم اعمديٜمييي٦م ضمٕميييؾ  " روي قميييـ قمٌيييد ا  سميييـ حمٛميييد سميييـ قم٤مرِمييي٦م  ٟميييف ىمييي٤م :

وضمييي٥م  ـمٚميييع اًمٌيييدر قمٚمٞمٜمييي٤م ُميييـ صمٜمٞمييي٤مت اًميييقداع ٤م  واًمقٓريييد ي٘مٚميييـ :اًمٜمًييي٤مء واًمّميييٌٞم

 . "اًمِمٙمر قمٚمٞمٜم٤م ُم٤م دقم٤م   داع 

سم٤مًميد   ") شمٜمٌٞمف ( :  ورد اًمٖميزازم نيذ  اًم٘مّمي٦م سمزيي٤مدة :  صمؿ ىم٤م : ىم٤م  اإلُم٤مم: وٕمٞمػ .

وًمييٞمس ومٞمييف ذيميير  "وٓ  صييؾ نيي٤م يمييام  ؿميي٤مر ًمييذًمؽ اويي٤مومظ اًمٕمراىمييل سم٘مقًمييف :  "وإويي٤م  

ُمًييردٓ قمييغم  ،. وىمييد اهمييؽم هبييذ  اًمزييي٤مدة سمٕمْمييٝمؿ وميي٠مورد اًم٘مّميي٦م هبيي٤م "ًمٚمييد  وإويي٤م  

 ! "  صم٧ٌم اًمٕمرش صمؿ اٟم٘مش "ضمقاز إٟم٤مؿمٞمد اًمٜمٌقي٦م اعمٕمرووم٦م اًمٞمقم ! ومٞم٘م٤م  ًمف : 

 .(2/63الضعيفة )
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 ايػٓا٤ ايضٛيف ٚاألْاغٝد اإلضال١َٝ

سمٕمييد    سمٞمٜميي٤م اًمٖمٜميي٤مء اعم ييرم سم٘مًييٛمٞمف: سم٤مًٔميي٦م وسمييدوهن٤م، ُمٕمرٛمييديـ ذم ذًمييؽ قمييغم 

، وقمييغم أصميي٤مر اًمًييٚمٗمٞم٦م، و ىمييقا  إرٛميي٦م، وم٘مييد ر  ًمٜميي٤م    ¢ب ا ، وؾمييٜم٦م ٟمٌٞمييف يمريي٤م

ٟمر ييييدث قمييييـ اًمٖمٜميييي٤مء اًمّمييييقذم، وقمييييام يٕميييير  اًمٞمييييقم سمييييي )إٟم٤مؿمييييٞمد اإلؾميييي ُمٞم٦م  و 

 اًمديٜمٞم٦م(، وم٠مىمق  وسم٤م   ؾمرٕملم:

   و٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف  ٟمف يمام ٓ بقز    ٓ ٟمٕمٌد  طمدًا  ٓ ا   ٘مٞم٘م٤ًم ًمِمٝم٤مدة    

ا (، ومٙمييذًمؽ ٓ بييقز ًمٜميي٤م    ٟمٕمٌييد ا   و ٟمر٘مييرب  ًمٞمييف  ٓ سمييام ضميي٤مء سمييف  )ٓ  ًمييف  ٓ

 ٘مٞم٘ميي٤ًم ًمِمييٝم٤مدة )حمٛمييد رؾمييق  ا (، وميي٢مذا  ٘مييؼ اعميي١مُمـ سمييذًمؽ  ¢رؾمييق  ا  

 ، وُمـ  طمٌف ا  يم٤م  ا  ُمٕمف وٟم٤مرصًا ًمف.¢يم٤م  حم٤ًٌم ُمرٌٕم٤ًم ًمرؾمق  ا  

اًمًيي م رمحييف وىميد يمٜميي٧م ذيمييرت ذم ُم٘مدُميي٦م شمٕمٚمٞم٘مييل قمييغم رؾميي٤مًم٦م اًمٕمييز سمييـ قمٌييد 

سمٕمييييد طمييييدي لم ُمٕمييييرووملم ذم طميييي٥م ا   «سمداييييي٦م اًمًييييق  ذم شمٗمْمييييٞمؾ اًمرؾمييييق   »ا  

 واًمرؾمق ، و   ُمـ يم٤م  ذًمؽ ومٞمف وضمد طم وة اإليام  ُم٤م ٟمّمف:

واقمٚمؿ  ا٤م إخ اعمًٚمؿ!  ٟمف ٓ يٛمٙمـ ٕطميد    يرىميك  مم نيذ  اعمٜمزًمي٦م ُميـ  »

ؾميييقا ، وسمييي٢مومراد اًمٜمٌيييل اوييي٥م   ورؾميييقًمف؛  ٓ سمرقطمٞميييد ا  شمٕمييي٤ممم ذم قم٤ٌمدشميييف دو  

 ن  طع َّلللردوا  ؼع أطوسم ﴿سم٤مٓشم٤ٌمع دو  همػم  ُمـ قم٤ٌمد ا ؛ ًم٘مقًميف شمٕمي٤ممم:  ¢

وَّلللذي  »: ¢، و وله ﴾ ل إن  ـ م حتسون َّلل   ستسعوز حيسسؽم َّلل ﴿، و وله: ﴾َّلل 

  «كػيس  قعه، لو أن  ودى  سن حقًس  س ودعه إال َّللتسسعي 

ومٝميؾ يًيع  ¢يًٕمف    يرٌع همػم اًمٜمٌيل  ىمٚم٧م: وم٢مذا يم٤م  ُم ؾ ُمقؾمك يمٚمٞمؿ ا  ٓ

ذم آشمٌي٤مع،  ¢ذًمؽ هميػم ؟! ومٝميذا ُميـ إدًمي٦م اًم٘م٤مـمٕمي٦م قميغم وضميقب  وميراد اًمٜمٌيل 
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وًميذًمؽ ضمٕميؾ ا  شمٌي٤مرح وشمٕمي٤ممم  «   حمٛميدًا رؾميق  ا   »ونق ُمـ ًميقازم ؿميٝم٤مدة 

دًميييٞم ً قميييغم طمييي٥م ا   يييي٤م ، ووييي٤م ٓ  -دو  ؾميييقا -¢ذم أيييي٦م اعمر٘مدُمييي٦م اشم٤ٌمقميييف 

 طمٌيييف ا  يمييي٤م  ا  ُمٕميييف ذم يميييؾ يشء يميييام ذم اويييدي٨م اًم٘ميييد   ؿميييؽ ومٞميييف    ُميييـ

 اًمّم ٞم :

وُم٤م شم٘مرب  زم قمٌدي سمٌمء  طم٥م  زم و٤م اومؽموي٧م قمٚمٞميف، وُمي٤م ييزا  قمٌيدي »

ير٘مرب  زم سم٤مًمٜمقاومؾ طمرك  طمٌف، وم٢مذا  طمٌٌرف يمٜم٧م ؾمٛمٕمف اًميذي يًيٛمع سميف، وسمٍمي  

٠مًمٜمل اًميييذي يٌٍمييي سميييف، وييييد  اًمريييل ييييٌٓمش هبييي٤م، ورضمٚميييف اًمريييل يٛمٌمييي هبييي٤م، و   ؾمييي

 .«ٕقمٞمذٟمف... اؾمرٕم٤مذين ٕقمٓمٞمٜمف، وًمئـ 

 (.7030) «اًمّم ٞم ٦م »روا  اًمٌ ٤مري. ونق خمرج ذم 

و ذا يم٤مٟم٧م نيذ  اًمٕمٜم٤ميي٦م اإلنٞمي٦م  ٟميام نيل سمٕمٌيد  اعم ٌيقب ُميـ ا ، يمي٤م  واضمٌي٤ًم 

قمييغم يمييؾ ُمًييٚمؿ    ير ييذ اًمًيي٥ٌم اًمييذي بٕمٚمييف حمٌقسميي٤ًم قمٜمييد ا ،  ٓ ونييق اشمٌييي٤مع 

سمذًمؽ وم٘مط  ٔمك سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م اخل٤مص٦م ُمـ ُمقٓ  وطمد  دو  ؾمقا ، و ¢رؾمق  ا  

شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم،  ًم٧ًم شمره  ٟمف ٓ ؾمٌٞمؾ  مم ُمٕمروم٦م اًمٗمرارض واٞمزن٤م ُمـ اًمٜمقاومؾ 

 وطمد ؟ ¢ ٓ سم٤مشم٤ٌمقمف 

 «اًميديـ اًمٜمّميٞم ٦م  »: ¢ ذا قمر  نذا وم٢مين  ره ًمزاُم٤ًم قمكم اٟمٓم ىمي٤ًم ُميـ ىمقًميف 

سم٤مًمٖمٜميييي٤مء  -ٟمقاُميييـ يمييي٤مٟمقا وطمٞمييي ام يمييي٤م-    ذيمييير ُميييـ اسميييركم ُميييـ  ظمقاٟمٜمييي٤م اعمًييييٚمٛملم

 اًمّمقذم،  و سمام يًٛمقٟمف سمي )إٟم٤مؿمٞمد اًمديٜمٞم٦م(؛  ؾمامقم٤ًم واؾمرامقم٤ًم سمام يكم:

 وًٓ:    وييي٤م ٓ يرشمييي٤مب ومٞميييف قمييي٤ممل ُميييـ قمٚميييامء اعمًيييٚمٛملم اًمٕمييي٤مروملم طم٘مييي٤ًم سمٗم٘ميييف 

اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م؛ وُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًم ؛ اًمذيـ  ُمرٟم٤م سم٤مًمرٛمًؽ سمٜمٝمجٝمؿ، وهنٞمٜم٤م 

و ن   س ق َّلللردوا  ن  عع  س تسوا ﴿مم:قمـ خم٤مًمٗم٦م ؾمٌٞمٚمٝمؿ ذم ُم ؾ ىمقًميف شمٕمي٤م

، ﴾له َّللهلعى و  سع ور دسقل َّللدم ـا كوله  س توىل وكاؾه جفـم ودس ت  اورَّلل

 ىمق : ٓ خيٗمك قمغم  طمد ُمـ ن١مٓء اًمٕمٚمامء    اًمٖمٜم٤مء اعمذيمقر حميدث مل يٙميـ 

 ُمٕمرووم٤ًم ذم اًم٘مرو  اعمِمٝمقد ن٤م سم٤مخلػمي٦م.
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ز اًمر٘ميييرب  مم ا   ٓ سميييام ضمييي٤مء سميييف صم٤مٟمٞمييي٤ًم:  ٟميييف ُميييـ اعمًيييٚم ؿ قمٜميييدنؿ  ٟميييف ٓ بيييق

؛ عم٤م شم٘مدم سمٞم٤مٟمف، وىمد رضب ًمذًمؽ ؿمٞم  اإلؾم م اسميـ شمٞمٛمٞمي٦م سمٕميض ¢رؾمق  ا  

 إُم ٚم٦م اًمرل شم١ميمد ًمٙمؾ ذي قمٚمؿ ُمٜمّمػ ُم٤م ذيمرٟم٤م، وم٘م٤م  رمحف ا  شمٕم٤ممم:

وُمـ اعمٕمٚمقم    اًمديـ ًمف ) ص  (، وم  ديـ  ٓ ُمي٤م رشع ا ، وٓ طميرام  ٓ  »

  شمٕميي٤ممم قميي٤مب قمييغم اعمنميييملم  هنييؿ طمرُمييقا ُميي٤م مل  رُمييف ا ، ُميي٤م طمرُمييف ا ، وا

 ورشقمقا ديٜم٤ًم مل ي٠مذ  سمف ا .

وًمق ؾمئؾ اًمٕم٤ممل قمٛميـ يٕميدو سميلم الٌٚميلم، نيؾ يٌي٤مح ًميف ذًميؽ؟ ىمي٤م : ٟمٕميؿ، ومي٢مذا 

ىمٞمييؾ:  ٟمييف قمييغم وضمييف اًمٕمٌيي٤مدة يمييام يًييٕمك سمييلم اًمّمييٗم٤م واعمييروة؟ ىميي٤م :    ومٕمٚمييف قمييغم 

 ب وم٤مقمٚمف؛ وم٢م  شم٤مب و ٓ ىمرؾ.نذا اًمقضمف ]ومٝمقن طمرام ُمٜمٙمر، يًرر٤م

وًمق ؾمئؾ قمـ يمِمػ اًمر س، وًمٌس اإلزار واًمرداء؟  ومرك سم٠م  نيذا ضمي٤مرز، ومي٢مذا 

 ىمٞمؾ:  ٟمف يٗمٕمٚمف قمغم وضمف اإلطمرام يمام  رم او٤مج؟ ىم٤م :    نذا طمرام ُمٜمٙمر.

وًمق ؾمئؾ قمٛمـ ي٘ميقم ذم اًمِميٛمس؟ ىمي٤م : نيذا ضمي٤مرز، ومي٢مذا ىمٞميؾ:  ٟميف يٗمٕمٚميف قميغم 

، يميييام روه اًمٌ ييي٤مري قميييـ اسميييـ قمٌييي٤مس ر  ا  وضميييف اًمٕمٌييي٤مدة؟ ىمييي٤م : نيييذا ُمٜمٙمييير

 .«ُمـ نذا؟ »ر ه رضم ً ىم٤مراًم ذم اًمِمٛمس، وم٘م٤م :  ¢قمٜمٝمام    رؾمق  ا  

ىم٤مًمقا: نذا  سمق  هارٞمؾ؛ ٟمذر    ي٘مقم ذم اًمِمٛمس وٓ ي٘مٕمد، وٓ يًيرٔمؾ، وٓ 

 :¢يرٙمٚمؿ! وم٘م٤م  اًمٜمٌل 

 .«ُمرو  ومٚمٞمرٙمٚمؿ، وًمٞمجٚمس، وًمٞمًرٔمؾ، وًمٞمرؿ صقُمف  »

ًمراطمييي٦ٍم  و هميييرض ُمٌييي٤مح مل يٜميييف قمٜميييف، ًمٙميييـ عمييي٤م ومٕمٚميييف قميييغم وضميييف ومٝميييذا ًميييق ومٕمٚميييف 

 اًمٕم٤ٌمدة هنل قمٜمف.

ويمذًمؽ ًمق دظمؾ اًمرضمؾ  مم سمٞمرف ُمـ ظمٚمػ اًمٌٞم٧م مل  رم قمٚمٞمف ذًمؽ، وًمٙمـ 

 ذا ومٕمييييؾ ذًمييييؽ قمييييغم  ٟمييييف قمٌيييي٤مدة يمييييام يميييي٤مٟمقا يٗمٕمٚمقٟمييييف ذم ال٤منٚمٞميييي٦م.. يميييي٤م  قم٤مصييييٞم٤ًم 

اًمٕمي٤ميس يٕمٚميؿ  ٟميف  ُمذُمقُم٤ًم ُمٌردقم٤ًم، واًمٌدقم٦م  طمي٥م  مم  سمٚميٞمس ُميـ اعمٕمّميٞم٦م، ٕ 
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قمييي٤مٍص ومٞمريييقب، واعمٌريييدع  ًييي٥م    اًميييذي يٗمٕمٚميييف ـم٤مقمييي٦م ومييي  يريييقب، ونيييذا ُميييـ 

 طمي اًمًامع ًمٚمٕم٥م  و نق ٓ يٕمد  ُمـ ص٤مًم  قمٛمٚمف، وٓ يرضمق سمف اًم قاب.

و ُميي٤م ُمييـ ومٕمٚمييف قمييغم  ٟمييف ـمريييؼ  مم ا  شمٕميي٤ممم؛ وم٢مٟمييف ير ييذ  ديٜميي٤ًم، و ذا هنييل قمٜمييف 

ع قمييـ ا ، وطمييرم ٟمّمييٞمٌف ُمييـ ا   ذا يميي٤م  يمٛمييـ هنييك قمييـ ديٜمييف! ور ه  ٟمييف ىمييد اٟم٘مٓميي

 شمريمف!

ومٝم١مٓء وي   سم٤مشمٗمي٤من قمٚميامء اعمًيٚمٛملم، وٓ ي٘ميق   طميد ُميـ  رٛمي٦م اعمًيٚمٛملم: 

   اخت٤مذ نذا ديٜم٤ًم ـمري٘م٤ًم  مم ا  شمٕم٤ممم  ُمر ُم٤ٌمح، سميؾ ُميـ ضمٕميؾ نيذا ديٜمي٤ًم وـمري٘مي٤ًم 

  مم ا  شمٕم٤ممم ومٝمق و٤م  ُمْمؾ، خم٤مًمػ إلا٤مع اعمًٚمٛملم.

ٛمؾ وشمٙمٚمؿ قمٚمٞمف، ومل يٜمٔمر  مم ومٕمؾ اًمٕم٤مُمؾ وٟمٞمرف يمي٤م  وُمـ ٟمٔمر  مم فم٤منر اًمٕم

 .«ضم٤من ً ُمرٙمٚماًم ذم اًمديـ سم  قمٚمؿ 

 (.077-77/077) «جمٛمقع اًمٗمر٤موه  »

صم٤مًم يي٤ًم:    ُمييـ اعم٘مييرر قمٜمييد اًمٕمٚمييامء  ٟمييف ٓ بييقز اًمر٘مييرب  مم ا  سمييام مل ينمييقمف 

اًمريييل ا ، وًميييق يمييي٤م   صيييٚمف ُمنميييوقم٤ًم؛ يمييي٤مٕذا  ُمييي  ً ًمّمييي ة اًمٕمٞميييديـ، ويم٤مًمّمييي ة 

قمٜمييد اًمٕمٓميي٤مس، وُمييـ اًمٌيي٤مرع  ¢شمًييٛمك سمّميي ة اًمرهم٤مريي٥م، ويم٤مًمّميي ة قمييغم اًمٜمٌييل 

ُميـ حميدصم٤مت إُميقر  -وٟم ق ذًمؽ يم ػم ويم ػم ضميداً -قمٜمد قمروف سمْم٤مقمرف ًمٚمزسمق 

، وطم٘مييؼ ذم يمر٤مسمييف «اًمٌييدع اإلويي٤مومٞم٦م »اًمرييل يًييٛمٞمٝم٤م اإلُميي٤مم اًمِميي٤مـمٌل رمحييف ا  سمييي 

يمؾ سمدقمي٦م وي ًم٦م، ويميؾ  »: ¢دظمقن٤م ذم قمٛمقم ىمقًمف  «آقمرّم٤مم  »اًمٕمٔمٞمؿ طم٘م٤ًم 

 .«و ًم٦م ذم اًمٜم٤مر 

وميي٢مذا قميير  ذًمييؽ وميي٤مًمر٘مرب  مم ا  سمييام طمييرم يٙمييق  حمرُميي٤ًم ُمييـ سميي٤مب  ومم، سمييؾ 

نق ؿمديد اًمر يريؿ؛ عمي٤م ومٞميف ُميـ اعم ٤مًمٗمي٦م واعمِمي٤مىم٘م٦م ًمنمييٕم٦م ا ، وىميد شمققميد ا  

  ﴾و ن   س ق َّلل  وردوله  نن َّلل  شع ع َّلللعؼسب﴿ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ سم٘مقًمف: 

   ومٞمييف شمِمييٌٝم٤ًم سم٤مًمٙمٗميي٤مر ُمييـ اًمٜمّميي٤مره وهمييػمنؿ وييـ ىميي٤م  ا  يْميي٤م   مم ذًمييؽ 
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، ﴾اًميييييذيـ اختيييييذوا دييييييٜمٝمؿ نيييييقًا وًمٕمٌييييي٤ًم وهميييييروؿ اوٞمييييي٤مة اًميييييدٟمٞم٤م﴿شمٕمييييي٤ممم وميييييٞمٝمؿ: 

وُمييييي٤م يمييييي٤م  صييييي وؿ قمٜميييييد اًمٌٞمييييي٧م  ٓ ُمٙمييييي٤مًء ﴿وسم٤معمنمييييييملم اًميييييذيـ ىمييييي٤م  وميييييٞمٝمؿ: 

 ىم٤م  اًمٕمٚمامء: )اعمٙم٤مء(: اًمّمٗمػم، و)اًمرّمدي٦م(: اًمرّمٗمٞمؼ. ﴾وشمّمدي٦م

ٟمٙمييي٤مر اًمٕمٚميييامء قمٚميييٞمٝمؿ ىميييدياًم وطميييدي ٤ًم، وم٘مييي٤م  اإلُمييي٤مم اًمِمييي٤مومٕمل وًميييذًمؽ اؿميييرد  

 رمحف ا  شمٕم٤ممم:

شمريميي٧م سميي٤مًمٕمران ؿمييٞمئ٤ًم ي٘ميي٤م  ًمييف: )اًمرٖمٌييػم(،  طمدصمرييف اًمزٟم٤مدىميي٦م، يّمييدو  اًمٜميي٤مس  »

 .«قمـ اًم٘مرر  

، )وذم رواي٦م: ومٙمرنف وهنك قمـ اؾميرامقمف( «سمدقم٦م  »وؾمئؾ قمٜمف  محد؟ وم٘م٤م : 

 ؼ وم ذ ذم ـمريؼ  ظمرهن.وىم٤م : ] ذا ر ي٧م  ٟم٤ًمٟم٤ًم ُمٜمٝمؿ ذم ـمري

و)اًمرٖمٌييػم(: ؿمييٕمر يزنييد ذم اًمييدٟمٞم٤م، يٖمٜمييل سمييف ُمٖمييـ، ومٞميييب سمٕمييض اويي٤مرضيـ 

 سم٘مْمٞم٥م قمغم ٟمٓمع  و خمدة قمغم شمقىمٞمع همٜم٤مرف، يمام ىم٤م  اسمـ اًم٘مٞمؿ وهمػم .

 (:77/530) «اعمجٛمقع  »ىم٤م  ؿمٞم  اإلؾم م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف ا  ذم 

]ومٝمييقن -اث اًمزٟم٤مدىميي٦مُمييـ  ٟمييف ُمييـ  طمييد -ر  ا  قمٜمييف-وُميي٤م ذيميير  اًمِميي٤مومٕمل »

يم م  ُم٤مم ظمٌػم سم٠مصق  اإلؾمي م، ومي٢م  نيذا اًمًيامع مل يرهمي٥م ومٞميف وييدقمق  ًمٞميف ذم 

إصييييؾ  ٓ ُمييييـ نييييق ُمييييرٝمؿ سم٤مًمزٟمدىميييي٦م، يميييي٤مسمـ اًمراوٟمييييدي، واًمٗميييي٤مران، واسمييييـ ؾمييييٞمٜم٤م، 

قميييـ اسميييـ  «ُمًييي٠مًم٦م اًمًيييامع »و ُم ييي٤منؿ، يميييام ذيمييير  سميييق قمٌيييد اًميييرمحـ اًمًيييٚمٛمل ذم 

 اًمراوٟمدي ىم٤م :

 و ىمي٤م : -اًمًامع، وم٠مسم٤مطمف ىميقم، ويمرنيف ىميقم، وم٠مٟمي٤م  وضمٌيفاظمرٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم  »

 ! وم ٤مًمػ  ا٤مع اًمٕمٚمامء ذم إُمر سمف.«رُمر سمف 

واًمٗميي٤مران يميي٤م  سم٤مرقميي٤ًم ذم اًمٖمٜميي٤مء اًمييذي يًييٛمقٟمف )اعمقؾمييٞم٘مك(، وًمييف ومٞمييف ـمري٘ميي٦م 

قمٜمد  نؾ صٜم٤مقم٦م اًمٖمٜم٤مء، وطمٙم٤ميرف ُمع اسمـ محدا  ُمِمٝمقرة؛ عم٤م رضب وم٠مسمٙم٤منؿ، 

 .«ج! ُمٝمؿ! صمؿ ظمرقصمؿ  و ٙمٝمؿ، صمؿ ٟم
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 (:505وىم٤م  )ص

مل ينمع ًمّم٤مول  ُمرف  ¢وىمد قمر  سم٤مٓوٓمرار ُمـ ديـ اإلؾم م    اًمٜمٌل »

وقمٌيييي٤مدنؿ وزنيييي٤مدنؿ    برٛمٕمييييقا قمييييغم اؾمييييرامع إسمٞميييي٤مت اعمٚم ٜميييي٦م، ُمييييع رضب 

سم٤مًمٙمػ،  و رضب سم٤مًم٘مْمٞم٥م،  و اًمد ، يمام مل يٌ  ٕطمد    خييرج قميـ ُمر٤مسمٕمريف 

إُمييير، وٓ ذم فمييي٤منر ، وٓ  واشمٌييي٤مع ُمييي٤م ضمييي٤مء ُميييـ اًمٙمرييي٤مب واوٙمٛمييي٦م، ٓ ذم سمييي٤مـمـ

 .«ًمٕم٤مُمل وٓ خل٤ميس 

 (:530-537صمؿ ىم٤م  اًمِمٞم  )ص

وُميييـ يمييي٤م  ًميييف ظميييؼمة سم ييي٤مرؼ اًميييديـ، و طميييقا  اًم٘مٚميييقب وُمٕم٤مرومٝمييي٤م و ذواىمٝمييي٤م  »

وُمقاضمٞمييدن٤م، قميير     ؾمييامع اعمٙميي٤مء واًمرّمييدي٦م، ٓ بٚميي٥م ًمٚم٘مٚمييقب ُمٜمٗمٕميي٦م، وٓ 

ومٝميييق ُمّميييٚم ٦م،  ٓ وذم ويييٛمـ ذًميييؽ ُميييـ اًميييير واعمٗمًيييدة ُمييي٤م نيييق  قمٔميييؿ ُمٜميييف، 

 ًمٚمروح يم٤مخلٛمر ًمٚمجًد، يٗمٕمؾ ذم اًمٜمٗمقس ومٕمؾ محٞم٤م اًمٙم١موس.

ونذا يقرث  ص ٤مسمف ؾمٙمرًا  قمٔمؿ ُمـ ؾمٙمر اخلٛمر، ومٞمجيدو  ًميذة سمي  اٞمٞميز، 

يمام بد ؿم٤مرب اخلٛمر، سمؾ  ّمؾ نؿ  يم ر و يمؼم و٤م  ّمؾ ًمِم٤مرب اخلٛمر، 

ويّمييدنؿ ذًمييؽ قمييـ ذيميير ا  وقمييـ اًمّميي ة،  قمٔمييؿ ويي٤م يّمييدنؿ اخلٛميير، ويقىمييع 

ًمٕمييداوة واًمٌٖمْميي٤مء  قمٔمييؿ ُمييـ اخلٛميير، طمرييك ي٘مرييؾ سمٕمْمييٝمؿ سمٕمْميي٤ًم ُمييـ همييػم سمٞمييٜمٝمؿ ا

ُمييس سمٞميييد، سميييؾ سمييام ي٘ميييؽم  هبيييؿ ُمييـ اًمِميييٞم٤مـملم؛ وم٢مٟميييف  ّمييؾ نيييؿ  طميييقا  ؿميييٞمٓم٤مٟمٞم٦م 

سم ٞمييي٨م شمٜميييز  قمٚميييٞمٝمؿ اًمِميييٞم٤مـملم ذم شمٚميييؽ اوييي٤م ، ويرٙمٚمٛميييق  قميييغم  ًمًيييٜمرٝمؿ يميييام 

يرٙمٚمؿ الٜمل قمغم ًم٤ًم  اعمٍموع:  ُم٤م سمٙمي م ُميـ ضميٜمس يمي م إقمي٤مضمؿ، اًميذيـ 

ٓ يٗم٘مييف يم ُمٝمييؿ؛ يمٚمًيي٤م  اًمييؽمح،  و اًمٗمييرس،  و همييػمنؿ، ويٙمييق  اإلٟمًيي٤م  اًمييذي 

ًمًٌيييف اًمِميييٞمٓم٤م  همريٌييي٤ًم ٓ  ًيييـ    ييييرٙمٚمؿ سميييذًمؽ، سميييؾ يٙميييق  اًمٙمييي م ُميييـ ضميييٜمس 

يميي م ُمييـ شمٙمييق  شمٚمييؽ اًمِمييٞم٤مـملم ُمييـ  ظمييقاهنؿ، و ُميي٤م سمٙميي م ٓ يٕم٘مييؾ وٓ يٗمٝمييؿ ًمييف 

 .«ؿمٝمقدًا وقمٞم٤مٟم٤ًم  »ُمٕمٜمك، ونذا يٕمرومف  نؾ اعمٙم٤مؿمٗم٦م 

ء اًمذيـ يدظمٚمق  اًمٜمي٤مر ُميع ظميروضمٝمؿ قميـ اًمنمييٕم٦م نيؿ ُميـ نيذا اًميٜمٛمط، ون١مٓ
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وم٢م  اًمِمٞم٤مـملم شم سميس  طميدنؿ، سم ٞمي٨م يًي٘مط  طمًي٤مس سمدٟميف، طمريك    اعمٍميوع 

ًد ، ومٙمذًمؽ ني١مٓء ونق ٓ  س سمذًمؽ، وٓ ي١مصمر ذم ضم ييب رضسم٤ًم قمٔمٞماًم،

س شمٚمًٌييٝمؿ اًمِميييٞم٤مـملم، وشميييدظمؾ هبيييؿ اًمٜمييي٤مر، وىمييد شمٓميييػم هبيييؿ ذم انيييقاء، و ٟميييام يٚميييٌ

  طمدنؿ اًمِمٞمٓم٤مُ  ُمع شمٖمٞم٥م قم٘مٚمف، يمام يٚمٌس اًمِمٞمٓم٤م  اعمٍموع.

وسمييي٠مرض انٜميييد واعمٖميييرب رضب ُميييـ اًميييزط ي٘مييي٤م  ٕطميييدنؿ: اعمّميييكم، وم٢مٟميييف 

يّمغم اًمٜم٤مر يمام يّمغم ني١مٓء، وشمٚمًٌيف وييدظمٚمٝم٤م ويٓميػم ذم انيقاء، وي٘ميػ قميغم 

  نر س اًمزج، ويٗمٕمؾ  ؿمٞم٤مء  سمٚمغ و٤م يٗمٕمٚمف ن١مٓء، ونيؿ ُميـ اًميزط اًميذيـ ٓ ظمي

، والـ ختٓميػ يم يػمًا ُميـ اإلٟميس وشمٖمٞمٌيف قميـ  سمّمي٤مر اًمٜمي٤مس، وشمٓميػم هبيؿ ذم نؿ

انقاء، وىمد سم٤مرشٟمي٤م ُميـ نيذ  إُميقر ُمي٤م يٓميق  وصيٗمف، ويميذًمؽ يٗمٕميؾ نيذا ني١مٓء 

اعمرقنييق  واعمٜمرًييٌق   مم سمٕمييض اعمِميي٤مي   ذا طمّمييؾ ًمييف وضمييد ؾمييامقمل، وقمٜمييد 

ًمييرُم ، ؾمييامع اعمٙميي٤مء واًمرّمييدي٦م، ُمييٜمٝمؿ ُمييـ يّمييٕمد ذم انييقاء، وي٘مييػ قمييغم زج ا

ويييدظمؾ اًمٜميي٤مر، وي٠مظمييذ اوديييد اعم ٛمييك سم٤مًمٜميي٤مر صمييؿ يْمييٕمف قمييغم سمدٟمييف، و ٟمييقاع ُمييـ 

نييذا الييٜمس، وٓ  ّمييؾ ًمييف نييذ  اويي٤م  قمٜمييد اًمّميي ة، وٓ قمٜمييد اًمييذيمر، وٓ قمٜمييد 

ىميييراءة اًم٘ميييرر ؛ ٕ  نيييذ  قمٌييي٤مدات رشقمٞمييي٦م  يامٟمٞمييي٦م  ؾمييي ُمٞم٦م ٟمٌقيييي٦م حمٛمديييي٦م، شمٓميييرد 

 ًٗمٞم٦م دمٚم٥م اًمِمٞم٤مـملم.اًمِمٞم٤مـملم، وشمٚمؽ قم٤ٌمدات سمدقمٞم٦م رشيمٞم٦م ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م ومٚم

ُمي٤م اضمرٛميع ىميقم ذم سمٞمي٧م ُميـ سمٞميقت ا   »ذم اودي٨م اًمّم ٞم :  ¢ىم٤م  اًمٜمٌل 

يرٚميييييق  يمرييييي٤مب ا ، ويردارؾميييييقٟمف سمٞميييييٜمٝمؿ،  ٓ همِميييييٞمرٝمؿ اًمرمحييييي٦م، وٟمزًمييييي٧م قمٚميييييٞمٝمؿ 

، وىميد صمٌي٧م ذم اويدي٨م «اًمًٙمٞمٜم٦م، وطمٗميرٝمؿ اعم رٙمي٦م، وذيميرنؿ ا  وميٞمٛمـ قمٜميد  

ة اًمٙمٝمػ شمٜمزًم٧م اعم رٙمي٦م ًمًيامقمٝم٤م،     ؾمٞمد سمـ طمْمػم عم٤م ىمر  ؾمقر »اًمّم ٞم  

 .«يم٤مًمٔمٚم٦م ومٞمٝم٤م اًمنج 

ونذا يم٤م  اعمٙم٤مء واًمرّمدي٦م يدقمق  مم اًمٗمقاطمش واًمٔمٚمؿ، ويّمد قميـ طم٘مٞم٘مي٦م 

ذيمر ا  شمٕمي٤ممم واًمّمي ة يميام يٗمٕميؾ اخلٛمير، واًمًيٚمػ يًيٛمقٟمف شمٖمٌيػمًا؛ ٕ  اًمرٖمٌيػم 

نق اًميب سم٤مًم٘مْمٞم٥م قمغم ضمٚمد ُمـ الٚمقد، ونق ُمي٤م يٖميؼم صيقت اإلٟمًي٤م  قميغم 
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اًمرٚم يييييلم، وم٘ميييييد يْميييييؿ  مم صيييييقت اإلٟمًييييي٤م ،  ُمييييي٤م اًمرّميييييٗمٞمؼ سم٠مطميييييد اًمٞميييييديـ قميييييغم 

إظميييره، و ُمييي٤م اًمييييب سم٘مْميييٞم٥م قميييغم وم يييذ وضمٚميييد، و ُمييي٤م اًمييييب سم٤مًمٞميييد قميييغم 

 ظمرٝمييي٤م،  و همػمنييي٤م؛ قميييغم د   و ـمٌيييؾ، يمٜمييي٤مىمقس اًمٜمّمييي٤مره، واًميييٜمٗم  ذم صييييٗم٤مرة 

يمٌقن اًمٞمٝمقد، ومٛمـ ومٕميؾ نيذ  اعم نيل قميغم وضميف اًمدي٤مٟمي٦م واًمر٘ميرب ومي  ريي٥م ذم 

 .«ًمرف وضمٝم٤مًمرف و 

وُمـ اًمٕمٚمامء اًمذيـ سم٤مًمٖمقا ذم اإلٟمٙم٤مر قمغم همٜم٤مء اًمّمقومٞم٦م اًم٘م٤م   سمق اًمٓمٞمي٥م 

 اًمٓمؼمي وم٘م٤م :

ونذ  اًمٓم٤مرٗم٦م خم٤مًمٗم٦م لامقم٦م اعمًٚمٛملم؛ ٕهنؿ ضمٕمٚمقا اًمٖمٜمي٤مء ديٜمي٤ًم وـم٤مقمي٦م،  »

اًمٌ٘ميييييي٤مع اًمنميييييييٗم٦م واعمِميييييي٤مند ور ت  قم ٟمييييييف ذم اعمًيييييي٤مضمد والقاُمييييييع، وؾميييييي٤مرر 

 .«اًمٙمريٛم٦م

اًمٓمرـمقيش، ؾمئؾ قمـ ىمقم ذم ُمٙم٤م  ي٘مرؤو  ؿميٞمئ٤ًم ُميـ اًم٘ميرر ، وُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم 

صميييؿ يٜمِميييد نيييؿ ُمٜمِميييد ؿميييٞمئ٤ًم ُميييـ اًمِميييٕمر، ومػمىمّميييق  ويٓمرسميييق ، ويييييسمق  سم٤مًميييد  

 واًمِم٤ٌمسم٦م، نؾ اوْمقر ُمٕمٝمؿ طم    و ٓ؟

وم٠مضمييي٤مب: ُميييذن٥م اًمّميييقومٞم٦م نيييذا سمٓم٤مًمييي٦م ووييي ًم٦م، وُمييي٤م اإلؾمييي م  ٓ يمرييي٤مب ا  

ُمييـ  طمدصمييف  صيي ٤مب اًمًيي٤مُمري  و ُميي٤م اًمييرىمص واًمرقاضمييد، وميي٠مو  ¢وؾمييٜم٦م رؾمييقًمف 

-عم٤م اختذ نؿ قمج ً ضمًدًا ًمف ظمقار، وم٠مشمقا يرىمّميق  طمقًميف، ويرقاضميدو ، ونيق

و ص ٤مسمف  ¢ديـ اًمٙمٗم٤مر وقم٤ٌمد اًمٕمجؾ، و ٟمام يم٤م  جمٚمس اًمٜمٌل  - ي: اًمرىمص

يم٠مٟمام قمغم رؤوؾمٝمؿ اًمٓمػم ُمـ اًمقىمي٤مر، ومٞمٜمٌٖميل ًمٚمًيٚمٓم٤م  وٟمقاسميف    يٛمٜمٕميقنؿ ُميـ 

  يييؾ ٕطميييد يييي١مُمـ سمييي٤م  واًمٞميييقم أظمييير    اوْميييقر ذم اعمًييي٤مضمد وهمػمنييي٤م، وٓ

 يييي ُمٕمٝميييؿ، وٓ يٕمٞميييٜمٝمؿ قميييغم سمييي٤مـمٚمٝمؿ، نيييذا ُميييذن٥م ُم٤مًميييؽ واًمِمييي٤مومٕمل و ن 

 .«طمٜمٞمٗم٦م و محد وهمػمنؿ ُمـ  رٛم٦م اعمًٚمٛملم 

وُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل، ىمي٤م  سمٕميد    ذيمير اًمٖمٜمي٤مء اًميذي  يرح اًمًي٤ميمـ ويٌٕمي٨م 

عم رُم٦م، وٓ خيرٚمػ اًمٙم٤مُمـ، وومٞمف وصػ اًمٜم٤ًمء واخلٛمر وهمػم ٤م ُمـ إُمقر ا
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 ذم  ريٛمف:

و ُمييي٤م ُمييي٤م اسمردقميييف اًمّميييقومٞم٦م ذم ذًميييؽ؛ ومٛميييـ ىمٌٞميييؾ ُمييي٤م ٓ خيرٚميييػ ذم  ريٛميييف،  »

ًمٙمييييـ اًمٜمٗمييييقس اًمِمييييٝمقاٟمٞم٦م همٚمٌيييي٧م قمييييغم يم ييييػم وييييـ يٜمًيييي٥م  مم اخلييييػم طمرييييك ًم٘مييييد 

فمٝمييييرت ذم يم ييييػم ُمييييٜمٝمؿ ومٕميييي ت اعمجيييي٤مٟملم واًمّمييييٌٞم٤م ، طمرييييك رىمّمييييقا سم ريميييي٤مت 

  سم٘مييقم ُمييٜمٝمؿ  مم    ضمٕمٚمقنيي٤م ُمييـ ُمرٓم٤مسم٘ميي٦م، وشم٘مٓمٞمٕميي٤مت ُمر طم٘ميي٦م، واٟمرٝمييك اًمرييقاىم

سميييي٤مب اًم٘مييييرب وصيييي٤مًم  إقمييييام ، و   ذًمييييؽ ي ٛميييير ؾمييييٜمل إطمييييقا ، ونييييذا قمييييغم 

 .«اًمر ٘مٞمؼ ُمـ رصم٤مر اًمزٟمدىم٦م، وىمق   نؾ اعم روم٦م، وا  شمٕم٤ممم اعمًرٕم٤م 

وىمييد  ومرييك سمٜم ييق نييذا اإلُميي٤مم اويي٤مومظ اسمييـ اًمّميي ح ذم ومرييقه ًمييف ُمًييٝم٦ٌم ضمقاسميي٤ًم 

٤مء سم٤مًميييد  واًمِمييي٤ٌمسم٦م ُميييع اًميييرىمص قميييغم ؾمييي١ما  ُميييـ سمٕمْميييٝمؿ قمٛميييـ يًييير ٚمق  اًمٖمٜمييي

 واًمرّمٗمٞمؼ، ويٕمر٘مدو     ذًمؽ طم   وىمرسم٦م، و ٟمف ُمـ  ومْمؾ اًمٕم٤ٌمدات!؟

 وم٠مضم٤مب رمحف ا  سمام ظم صرف و٤م يٜم٤مؾم٥م اعم٘م٤مم، ىم٤م :

ًم٘مييييييد يمييييييذسمقا قمييييييغم ا  ؾمييييييٌ ٤مٟمف وشمٕميييييي٤ممم، وؿميييييي٤ميٕمقا سم٘مييييييقنؿ نييييييذا سم٤مـمٜمٞميييييي٦م  »

ٞميييف ُمييي٤م ذم اعمٚم يييديـ، وظمييي٤مًمٗمقا  اييي٤مع اعمًيييٚمٛملم، وُميييـ ظمييي٤مًمػ  اييي٤مقمٝمؿ، ومٕمٚم

و ن   س ق َّلللردوا  ن  عع  س تسا له َّللهلعى و  سوع وور دوسقل ﴿ىمقًميف شمٕمي٤ممم: 

  ﴾َّللدم ـا كوله  س توىل وكاؾه جفـم ودس ت  ارَّلل

وم٘م٤م   ضم٤مسم٦م قمـ ؾم١ما  وضمف  ًمٞمف قميـ ىميقم  -رمحف ا -وُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل

ق  يٜمرٛمييق   مم اًمّمييقومٞم٦م؛ برٛمٕمييق  ومٞمييذيمرو  ا  ضمٝمييرًا سمّمييقت واطمييد، صمييؿ يٖمٜميي

 ويرىمّمق ؟!:

، وـمري٘مي٦م ¢   ذًمؽ يمٚمف ُمـ اًمٌدع اعم دصم٤مت اعم ٤مًمٗم٦م ـمري٘مي٦م رؾميق  ا   »

 .«، ومٜمٗمع ا  سمذًمؽ ُمـ ؿم٤مء ُمـ ظمٚم٘مف ص ٤مسمف واًمر٤مسمٕملم نؿ سم٢مطم٤ًم 

صمؿ ذيمير    اليقاب عمي٤م وصيؾ  مم سمٕميض اًميٌ د ىم٤مُمي٧م اًم٘مٞم٤مُمي٦م قميغم اًمٕمي٤مُمٚملم 

وا  مم ومري٤موه ١مٜمٝم٤م، ومٚمجسمرٚمؽ اًمٌدع، وظم٤مومقا اٟمدراس ـمري٘مرٝمؿ واٟم٘مٓم٤مع  يمٚمٝمؿ ُم
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ًمييٌٕمض ؿمييٞمقخ اًمقىميي٧م يًييرٖمٚمقهن٤م ًمّميي٤مًم  سمييدقمرٝمؿ، ومييرد اًمِميي٤مـمٌل قمٚمييٞمٝمؿ، وسمييلم 

  هن٤م طمج٦م قمٚمٞمٝمؿ.

(، ومٛمـ ؿم٤مء 788-758وسمًط اًمٙم م ذم ذًمؽ ضمدًا ذم ٟم ق صم صملم صٗم ٦م )

 اًمرقؾمع رضمع  ًمٞمف.

ويم٤م  ىمٌؾ ذًمؽ ذيمير  صيقًٓ وُمآظميذ يٕمرٛميد قمٚمٞمٝمي٤م  نيؾ اًمٌيدع وإنيقاء، وسميلم 

وخم٤مًمٗمرٝميي٤م ًمٚمنمييع سمٞم٤مٟمي٤ًم ؿميي٤مومٞم٤ًم، ومر ييي٧م     ىميدم  مم اًم٘مييراء ظم صيي٦م قمٜمٝميي٤م سمٓم هني٤م 

ٕ ٞمرٝميي٤م، وٕ  قمٚمييامء إصييق  مل يًٌييٓمقا اًم٘مييق  ذم سمٞم٤مهنيي٤م، يمييام ىميي٤م  نييق ٟمٗمًييف 

 (، وم٤مـمٚمٌٝم٤م ُمـ او٤مؿمٞم٦م.7/733رمحف ا  )

وُمٜمٝمؿ اًمٕم ُم٦م اعم ٘مؼ إدي٥م إري٥م اسمـ ىمٞمؿ القزي٦م، وىمد سمٚمغ اًمٖم٤ميي٦م ذم 

اًمٙمي م »ًمر يريؿ اًمٖمٜمي٤مء واعم نيل، واًمٖمٜمي٤مء اًمّميقذم ذم يمر٤مسميف اًمٙمٌيػم آطمرج٤مج 

، وىمد شمقؾمع ضمدًا ذم آؾميردٓ  قميغم ذًميؽ سم٤مًمٙمري٤مب واًمًيٜم٦م «ذم ُم٠ًمًم٦م اًمًامع 

وأصميي٤مر اًمًييٚمٗمٞم٦م وسمٞميي٤م  ُمييذان٥م اًمٕمٚمييامء واعمراضم يي٦م سمٞمٜمٝميي٤م، واًمييرد قمييغم اعمًيير ٚملم عميي٤م 

طم٥م همٜميي٤مء وصيي٤مطم٥م ىمييرر  ذم طمييرم ا ، وُميـي ـمرارٗمييف  ٟمييف قم٘مييد جمٚمييس ُمٜميي٤مفمرة سمييلم صيي٤م

ومّمق  رارٕم٦م ورٕم٦م، اوج٦م ومٞمٝمي٤م ؾمي٤مـمٕم٦م قميغم اعمًير ٚملم واعمٌردقمي٦م، ضميزا  ا  ظميػمًا، 

 (:708-700وىمد ىم٤م  ذم رد  اعمجٛمؾ قمغم اًمٖمٜم٤مء اًمّمقذم ُم٤م خمرٍم  )ص

   نييذا اًمًييامع قمييغم نييذا اًمقضمييف طمييرام ىمٌييٞم  ٓ يٌٞم ييف  طمييد ُمييـ اعمًييٚمٛملم،  »

اوٞمييييي٤مء واًميييييديـ قميييييـ وضمٝميييييف، وضمييييي٤منر ا  وٓ يًر ًيييييٜمف  ٓ ُميييييـ ظمٚميييييع ضمٚمٌييييي٤مب 

ورؾميييقًمف وديٜميييف وقمٌييي٤مد  سمييي٤مًم٘مٌٞم ، وؾميييامع ُمِميييرٛمؾ قميييغم ُم يييؾ نيييذ  إُميييقر ىمٌ يييف 

 ُمًر٘مر ذم ومٓمر اًمٜم٤مس، طمرك    اًمٙمٗم٤مر ًمٞمٕمػمو  سمف اعمًٚمٛملم وديٜمٝمؿ.

ٟمٕمؿ؛ ظمقاص اعمًٚمٛملم وديـ اإلؾم م سمراء ُمـ نذا اًمًامع اًميذي يميؿ طمّميؾ 

ريؿ واًمّميييٌٞم٤م ، ومٙميييؿ  ومًيييد ُميييـ دييييـ، سميييف ُميييـ ُمٗمًيييدة ذم اًمٕم٘ميييؾ واًميييديـ، واوييي

 و ُم٤مت ُمـ ؾمٜم٦م، و طمٞم٤م ُمـ ومجقر وسمدقم٦م..!
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وًمييييق مل يٙمييييـ ومٞمييييف ُمييييـ اعمٗم٤مؾمييييد  ٓ صم٘مييييؾ اؾمييييرامع اًم٘مييييرر  قمييييغم ىمٚمييييقب  نٚمييييف، 

واؾميييرٓم٤مًمرف  ذا ىميييرئ سميييلم ييييدي ؾميييامقمٝمؿ، وُميييرورنؿ قميييغم ري٤مشميييف صييياًم وقمٛمٞمييي٤ًم، مل 

رضيـ  و  ّمييؾ نييؿ ُمييـ ذون وٓ وضمييد وٓ طميي وة، سمييؾ وٓ يّمييٖمل  يم يير اويي٤م

 يم ػم ُمٜمٝمؿ  ًمٞمف، وٓ ي٘مقُمق  ُمٕم٤مٟمٞمف، وٓ يٖمْمق   صقاوؿ قمٜمد شم وشمف...

 شميييييكم اًمٙمرييييي٤مب ومييييي٤مـمرىمقا ٓ ظمٞمٗمييييي٦مً 

 

 

 

 ًمٙمٜميييييييييييف  ـميييييييييييران ؾمييييييييييي٤مٍ  ٓنيييييييييييل 

 و مم اًمٖمٜم٤مء ومٙم٤مًمذسم٤مب شمراىمّمقا \

 

 وا  ُمييييييييييي٤م رىمّميييييييييييقا ٕضميييييييييييؾ ا ِ 

 د  وُمزُميييييييييييي٤مر وٟمٖمٛميييييييييييي٦م ؿميييييييييييي٤مد ٍ  

 

 ومٛمرييييييك ر ييييييي٧م قمٌيييييي٤مدة سمٛم نييييييل 

 عميييييي٤م ر واصم٘مييييييؾ اًمٙمريييييي٤مب قمٚمييييييٞمٝمؿ  

 

 شم٘مٞمٞمييييييييييييييييد  سميييييييييييييييي٠مواُمر وٟمييييييييييييييييقانل 

 واًمييرىمص ظمييػ قمٚمييٞمٝمؿ سمٕمييد اًمٖمٜميي٤م 

 

٤م ِ    يييييييييي٤م سمييييييييي٤مـم ً ىميييييييييد ٓن سم٤مٕؿمييييييييٌي

 يييييييي٤م  ُمييييييي٦م ُمييييييي٤م ظمييييييي٤م  ديييييييـي حمٛميييييييد 

 

 وضمٜمييييييييك قمٚمٞمييييييييف وُمٚمييييييييف  ٓ نييييييييل 

وسم٤ملٛمٚميي٦م ومٛمٗم٤مؾمييد نييذا اًمًييامع ذم اًم٘مٚمييقب واًمٜمٗمييقس وإدييي٤م   يم يير ُمييـ      

 .« ٞمط سمف اًمٕمد 

سمٕميد     ـمي٤م  اًميٜمٗمس ضميدًا ذم شمٗمًيػم وُمٜمٝمؿ اعمٗمني اعم ٘ميؼ أًميق ، وم٘مي٤م  

وأصميي٤مر و ىمييقا  اعمٗمنييـ ومٞمٝميي٤م، وذم دًٓمرٝمي٤م قمييغم  ييريؿ  ﴾نييق اويدي٨م﴿ريي٦م 

 (:37-77/37اًمٖمٜم٤مء، وُمذان٥م اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمف )

و ٟميي٤م  ىمييق  ىمييد قمٛميي٧م اًمٌٚمييقه سم٤مًمٖمٜميي٤مء واًمًييامع ذم ؾميي٤مرر اًمييٌ د واًمٌ٘ميي٤مع، وٓ  »

يٖمٜميق  قميغم اعمٜمي٤مرر ذم ير ٤مؿمك ُمـ ذًمؽ اعمًي٤مضمد وهمػمني٤م، سميؾ ىميد قميلم ُمٖمٜميق  

 وىم٤مت خمّمقص٦م رشيٗم٦م سم٠مؿمٕم٤مر ُمِمرٛمٚم٦م قمغم وصػ اخلٛمير واو٤مٟمي٤مت وؾمي٤مرر 

ُم٤م يٕمد ُمـ اعم ٔمقرات، وُمع ذًمؽ وم٘ميد وفميػ نيؿ ُميـ همٚمي٦م اًمقىميػ، ُمي٤م وفميػ، 

ويًيييٛمقهنؿ )اعمجيييديـ(! ويٕميييدو  ظمٚميييق اعمًييي٤مضمد ُميييـ ذًميييؽ ُميييـ ىمٚمييي٦م آيميييؽماث 

ىميٌ ٝمؿ -ردوؿ، صميؿ  هنيؿسم٤مًمديـ، و ؿمٜمع ُمـ ذًمؽ ُمي٤م يٗمٕمٚميف  سم٤مًمًي٦م اعمرّميقوم٦م وُمي

 ذا اقميييؽمض قمٚميييٞمٝمؿ سميييام اؿميييرٛمؾ قمٚمٞميييف ٟمِميييٞمدنؿ ُميييـ اًم٤ٌمـميييؾ ي٘مقًميييق :  -ا  شمٕمييي٤ممم
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ٟمٕمٜمييل سمييي )اخلٛميير(: اعم ٌيي٦م اإلنٞميي٦م،  و سمييي )اًمًييٙمر(: همٚمٌرٝميي٤م،  و سمييي )ُمٞميي٦م( و)ًمييٞمغم( 

و)ؾميييٕمده( ُمييي  ً: اعم ٌيييقب إقمٔميييؿ ونيييق ا  قميييز وضميييؾ! وذم ذًميييؽ ُميييـ ؾميييقء 

ِسووـى  ووسدعوه ذووس وذروَّلل َّلللووذ ن  ؾ ووعون يف و  َّلل دووا  َّلل﴿إدب ُميي٤م ومٞمييف، 

  «    ﴾أدائه

 (  ٟمف ىم٤م :35صمؿ ٟم٘مؾ قمـ سمٕمض إضمٚم٦م )ص

وُميييـ اًمًيييامع اعم يييرم ؾميييامع ُمرّميييقوم٦م زُم٤مٟمٜمييي٤م؛ و   ظمييي  قميييـ رىميييص، ومييي٢م   »

ُمٗم٤مؾمد   يم ر ُمـ     َم، ويم ػم و٤م يٜمِمدو  ُمـ إؿمٕم٤مر ُمـ  ؿمٜمع ُمي٤م ييرغم، 

نؿ رهمٌي٦م ومٞميف  ؿميدنؿ رهمٌي٦م  و رنٌي٦م، وُمع نذا يٕمر٘مدوٟميف ىمرسمي٦م، ويزقمٛميق      يم ير

 .«ىم٤مشمٚمٝمؿ ا   ٟمك ي١مومٙمق  

( قميييـ اًمٕميييز سميييـ قمٌيييد اًمًييي م اإلٟمٙمييي٤مر اًمِميييديد 37ويمييي٤م  ىمٌيييؾ ذًميييؽ ٟم٘ميييؾ )ص

ًمًييامقمٝمؿ ورىمّمييٝمؿ وشمّمييٗمٞم٘مٝمؿ، صمييؿ  ييدث قمييـ وضمييدنؿ و ىمييقا  اًمٕمٚمييامء ومٞمييف، 

، صمييؿ ¢ونييؾ ي١ماظمييذو  قمٚمٞمييف؟! و ٟمٙميير  نييق قمٚمييٞمٝمؿ ٕٟمييف مل يٙمييـ ذم قمٝمييد اًمٜمٌييل 

 رٕمرض عم٤م يًٛمقٟمف سمي )اًمرٛمجٞمد( قمغم اعمٜم٤مرر، و ٟمٙمر .قم٤مد  مم اًم

صميييؿ ذيمييير إطم٤مديييي٨م ذم  يييريؿ اعمٕمييي٤مز ، وُمٜمٝمييي٤م طميييدي٨م اًمٌ ييي٤مري، صميييؿ ذيمييير 

طمٙمييييؿ اًم٘مٕمييييقد ذم جمٚمييييس ومٞمييييف يشء ُمٜمٝميييي٤م، و ىمييييقا  اًمٕمييييامء ذم ذًمييييؽ. صمييييؿ ىميييي٤م  

 (:33)ص

صميييؿ  ٟميييؽ    اسمرٚمٞمييي٧م سمٌميييء ُميييـ ذًميييؽ وم٢ميييي٤مح صميييؿ  يييي٤مح    شمٕمر٘ميييد    ومٕمٚميييف  و  »

٦م يمام يٕمر٘مد ذًمؽ ُمـ ٓ ظم ن ًمف ُمـ اعمرّمقوم٦م، ومٚمق يم٤م  إُمير يميام اؾمرامقمف ىمرسم

زقمٛمقا عم٤م   ؾ إٟمٌٞم٤مء    يٗمٕمٚمق  وي٠مُمروا  شم٤ٌمقمٝمؿ سمف، ومل يٜم٘مؾ ذًمؽ قميـ  طميد 

ُمـ إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّم ة واًمً م، وٓ  ؿم٤مر  ًمٞمف يمري٤مب ُميـ اًمٙمري٥م اعمٜمزًمي٦م ُميـ 

، ولوو  وسن َّللدو عاا ﴾ـؽمَّلللقو  أ ؿؾل لؽم د ﴿اًمًامء، وىميد ىمي٤م  ا  شمٕمي٤ممم: 

َّللدالهي َّللدطر ست أو َّللد اعفس،  ن َّلللع ن، ومموس  ؼورب إىل ح وة رب َّلللعوسدا 

وَّلللذي »وأوض ه  اا َّلل   س     ه، و ع  سا عؾقه َّلللاالة وَّلللسال :  ¢لسقـه 
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كػيس  قعه  س تر ل شقئًس  ؼر ؽم  ن َّللجلـة و سسعع م عن َّلللـوسر إال أ ورتؽم  وه، 

  «ؽم  ن َّلللـسر، و سسعع م عن َّللجلـة إال هنق ؽم عـه و س تر ل شقئًس  ؼر 

وسمٕمد؛ ومٝمذا ُم٤م شمٞمن زم ذيمير  ُميـ  ىميقا  اًمٕمٚميامء اعمِميٝمقريـ ذم  ٟمٙمي٤مر اًمٖمٜمي٤مء 

اًمّميييقذم وسمٞمييي٤م   ٟميييف سمدقمييي٦م وييي ًم٦م، سمٕميييد     صمٌرٜمييي٤م طمرُمييي٦م اًمٖمٜمييي٤مء سم٤مًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م، 

وشم٘مدُم٧م  ىمقا   ظمره ٔظمريـ ذم سمٕمض اًمٗمّمق  اعمر٘مدُم٦م، ُم ؾ ؿميٞم  اإلؾمي م 

 سمـ شمٞمٛمٞم٦م.ا

وٓسمييد زم هبييذ  اعمٜم٤مؾميي٦ٌم    َ ىمييص  قمييغم اًم٘مييراء ُميي٤م وىمييع زم ُمييع سمٕمييض اًمٓمٚمٌيي٦م 

اعم٘مٚمديـ ُمـ اعمٜم٤مىمِم٦م طمق  نذا اًمٖمٜم٤مء اًمٚمٕميلم، وذًميؽ ُمٜميذ ٟم يق ٟمّميػ ىمير  ُميـ 

اًمزُميي٤م ، و ٟميي٤م ذم ديميي٤مين ذم دُمِمييؼ  صييٚم  اًمًيي٤مقم٤مت، ضميي٤مءين زسمييق  ُمييـ اًمٓمٚمٌيي٦م، 

ؾمقري٤م، ومٚمٗم٧م ٟمٔمري فمر  يمٌػم  وقمٚمٞمف اًمٕمامُم٦م إهم٤ٌمٟمٞم٦م اعمزريمِم٦م اعمٕمرووم٦م ذم

قهمرا ( اعمٕمرووميي٦م شمييير٠مسمٓمييف، فمٜمٜميي٧م    ومٞمييف سمٕمييض  ؾمييٓمقاٟم٤مت صييٜمدون ؾمييٛمع )ومق

ذم ذًمؽ اًمزُم٤م ، ومٚمام ؾم٠مًمرف  ضم٤مب سمام فمٜمٜم٧م، وم٘مٚم٧م ًميف ُمًيرٜمٙمرًا:   ٟمي٧م ُمٖمٜميل؟ 

ىم٤م : ٓ، وًمٙمٜمل  ؾمٛمع اًمٖمٜمي٤مء، ىمٚمي٧م:  ُمي٤م شمٕمٚميؿ  ٟميف طميرام سم٤مشمٗمي٤من إرٛمي٦م إرسمٕمي٦م؟ 

ٜم٦م! ىمٚمييي٧م: يمٞمييػ ذًميييؽ؟! ىميي٤م :  ين  ضمٚميييس  ؾميييٌ  ا  ىميي٤م : ًمٙمٜميييل  ومٕمييؾ سمٜمٞمييي٦م طمًيي

و ذيمر  واًمًٌ ٦م سمٞمدي، و ؾمرٛمع ًمٖمٜمي٤مء  م يمٚم يقم وم٠مشميذيمر سمّميقو٤م اًمٕميذب صيقت 

اوقر اًمٕملم ذم الٜم٦م! وم٠مٟمٙمرت ذًمؽ قمٚمٞمف  ؿمد اإلٟمٙم٤مر، وٓ  ذيمر أ  ُمي٤م ىمٚمي٧م 

ًمييف سمٕمييدن٤م، وًمٙمٜمييف عميي٤م رضمييع سمٕمييد ٟم ييق  ؾمييٌقع ًمٞم٠مظمييذ ؾميي٤مقمرف سمٕمييد شمّمييٚمٞم ٝم٤م، ضميي٤مء 

٥م  ىمييقه ُمٜمييف ُمٕمييرو  ُمييـ إمٞميي٦م راسمٓميي٦م اًمٕمٚمييامء، ومييرٙمٚمؿ ذم اعمقوييقع ُمٕمييف ـم٤مًميي

ُم١ميييييدًا ًمّميييي٤مطمٌف! ُمٕمرييييذرًا قمٜمييييف سم ًييييـ ٟمٞمرييييف، وم٠مضمٌرييييف سميييي٠م  طمًييييـ اًمٜمٞميييي٦م ٓ بٕمييييؾ 

اعم رم طم ًٓ، ومْمي ً قميـ    بٕمٚميف ىمرسمي٦م  مم ا ،  ر يي٧م ًميق    ُمًيٚماًم اؾمير ؾ 

! ومي٤مشمؼ ا ، رشب اخلٛمر سمدقمقه شمذيمر  ر الٜم٦م؟! ونٙمذا ي٘مي٤م  ذم اًمزٟمي٤م  يْمي٤مً 

وٓ شمٗميير  قمييغم اًمٜميي٤مس سميي٤مب اؾميير    طمرُميي٤مت ا ، سمييؾ واًمر٘مييرب  مم ا  سميي٠مدٟمك 

 اوٞمؾ، وم٤مٟم٘مٓمع اًمرضمؾ.
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 ومٝمذا ُم ٤م  ُمـ شم٠مصمػم اًمٖمٜم٤مء اًمّمقذم.

وُم٤م زم  ذن٥م سم٤مًم٘مراء سمٕمٞمدًا، ومٝمذا اًمِمٞم  اًمٖمزازم اًمذي اؿمرٝمر سم٠مٟمف ُمـ اًميدقم٤مة 

٤معمٞميي٦م يمييؼمه!! سمرًييٌٞم  اإلؾميي ُمٞملم، و قمٓمييل ُمييـ  ضمييؾ ذًمييؽ ضميي٤مرزة ) ؾميي ُمٞم٦م( قم

اًمٖمٜميييي٤مء اعمييييذيمقر، وًمييييق ُمييييـ  م يمٚم ييييقم وومييييػموز! وطمٞمييييٜمام  ٟمٙميييير قمٚمٞمييييف  طمييييد اًمٓمٚمٌيييي٦م 

 اؾمرامقمف ٕهمٜمٞم٦م  م يمٚم قم ومٞمام  فمـ:

  ييييييييييييييييـي ُميييييييييييييييي٤م ُيييييييييييييييييدقمك فم ُميييييييييييييييي٤م

 

 

 ييييييييييييييييي٤م رومٞمييييييييييييييييؼ اًمٚمٞمييييييييييييييييؾ  يٜميييييييييييييييي٤م؟ 

/اًمًييييٜم٦م(، يٕمٜمييييل    ٟمٞمرييييف 35! )ص « ٟمٜمييييل  قمٜمييييل ؿمييييٞمئ٤ًم رظميييير » ضميييي٤مب سم٘مقًمييييف:   

 طمًٜم٦م!

ذم هميييػم  « ٟميييام إقميييام  سم٤مًمٜمٞمييي٤مت »ويييع طميييدي٨م ( و30ويمييي٤م  ىمٌيييؾ ذًميييؽ )ص

 ٟميييام »ُمقويييٕمف، وذًميييؽ ُميييـ إدًمييي٦م اًمٙم يييػمة قميييغم ضمٝمٚميييف سمٗم٘ميييف اًمًيييٜم٦م، ٕ  ُمٕمٜمييي٤م : 

يمييام يييد  قمييغم ذًمييؽ ايي٤مم اوييدي٨م، ونييق  «إقمييام  اًمّميي٤مو٦م سم٤مًمٜمٞميي٤مت اًمّميي٤مو٦م 

 .﴾ُمـ مل بٕمؾ ا  ًمف ٟمقرًا ومام ًمف ُمـ ٟمقر﴿فم٤منر سم٠مدٟمك شم٠مُمؾ، وًمٙمـ 

  يٙمـ ُمـ ؿم١مم اًمٖمٜم٤مء اًمّمقذم  ٓ ىمق   طمدنؿ:وظمر٤مُم٤ًم  ىمق : ًمق مل

! «ؾميييامع اًمٖمٜمييي٤مء  ٟمٗميييع ًمٚمٛمرييييد ُميييـ ؾميييامع اًم٘ميييرر  ُميييـ ؾمييير٦م  وضميييف  و ؾمييييٌٕم٦م  »

 ًمٙمٗمك!!

(، مل  يميد  صيدن 7/707ٓسميـ اًم٘ميٞمؿ ) «ُم٠ًمًم٦م اًمًيامع  »وعم٤م ىمر ت نذا ذم 

( 7/738) «اإلطمٞميييي٤مء »   نيييذا ي٘مقًميييف ُمًيييٚمؿ، طمرييييك ر يريييف ذم يمييي م اًمٖميييزازم ذم 

ٚم٘م٦م؛ همػم ُم٘مٞمدة سمي )اعمريد( ُمع إؾمػ اًمِمديد! و يمد  سم٠م   ورد قميغم وسمٕم٤ٌمرة ُمٓم

 ٟمٗمًف ؾم١مآً  و اقمؽماو٤ًم ظم صرف:

 ذا يمييي٤م  يمييي م ا  شمٕمييي٤ممم  ومْميييؾ ُميييـ اًمٖمٜمييي٤مء ٓ حم٤مًمييي٦م وميييام سمييي٤منؿ ٓ برٛمٕميييق  

 قمغم ىم٤مرئ اًم٘مرر ؟ وم٠مضم٤مب سم٘مقًمف:

 !«وم٤مقمٚمؿ    اًمٖمٜم٤مء  ؿمد وٞمٞمج٤ًم ًمٚمقضمد ُمـ اًم٘مرر  ُمـ ؾمٌٕم٦م  وضمف...  »
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صمؿ ؾمقد  يم ر ُمـ صٗم رلم يمٌػمشميلم ذم سمٞم٤مهني٤م، ومٞمرٕمجي٥م اًم٤ٌمطمي٨م يمٞميػ يّميدر 

 ،«طمجي٦م اإلؾمي م »ذًمؽ ُمـ وم٘مٞمف ُمـ يم٤ٌمر وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م، سمؾ ىمي٤م  ومٞميف ُميـ ُٟمِجٚمّيف: 

 وُمع ذًمؽ ومٙم ُمف ومٞمٝم٤م نزيؾ ضمدًا ًمٞمس ومٞمف قمٚمؿ وٓ وم٘مف، يرٌلم ذًمؽ ُمـ ىمقًمف:

اومييؼ طميي٤م  اًمًيي٤مُمع ومٞمٙمرنييف اًمقضمييف اًمًيي٤مدس:    اعمٖمٜمييل ىمييد يٖمٜمييل سمٌٞميي٧م ٓ يق »

ويٜمٝم٤م  قمٜمف ويًردقمل همػم ، ومٚمٞمس يمؾ يم م ُمقاوم٘مي٤ًم ًمٙميؾ طمي٤م ، ومٚميق اضمرٛمٕميقا ذم 

اًمييدقمقات قمييغم اًم٘ميي٤مرئ ومييرسمام ي٘ميير  رييي٦م ٓ يقاومييؼ طميي٤منؿ،  ذ اًم٘مييرر  ؿمييٗم٤مء ًمٚمٜميي٤مس 

يمٚمٝمييييؿ قمييييغم اظميييير   إطمييييقا .. وميييي٢مذ  ٓ ييييي١مُمـ    ٓ يقاومييييؼ اعم٘مييييروء اويييي٤م  

يمرانييي٦م يمييي م ا  شمٕمييي٤ممم ُميييـ طمٞمييي٨م ٓ بيييد  وشمٙمرنيييف اًميييٜمٗمس، ومٞمرٕميييرض سميييف خلٓمييير

ؾمٌٞم ً  مم دومٕمف.. و ُم٤م ىمق  اًمِم٤مقمر ومٞمجقز شمٜمزيٚمف قميغم هميػم ُميراد.. ومٞمجي٥م شميقىمػم 

يم م ا  وصٞم٤مٟمرف قمـ ذًمؽ، ونذا ُم٤م يٜم٘مدح ذم قمٚمؾ اٟمٍما  اًمِمٞمقخ  مم ؾمامع 

 !«اًمٖمٜم٤مء قمـ ؾمامع اًم٘مرر  

عمّميٞم٦ٌم، ًم٘ميد يم٤مٟمي٧م وم٠مىمق : ا   يمؼم )ًم٘مد سمٚمغ اًمًٞمؾ اًمزسميك(، وم٘ميد شمْمي ٛم٧م ا

حمّمقرة ذم )اعمريديـ( ذم ٟم٘مؾ اسمـ اًم٘مٞمؿ اعمر٘ميدم، و ذا سمي٤مًمٖمزازم يٍميح سم٠مهني٤م 

ذم )اًمِمٞمقخ(  يْم٤ًم، وقمٜمٝمؿ يداومع سمذًمؽ اًمرٕمٚمٞميؾ اًمٌي٤مرد اًميذي شمٖمٜميل طمٙم٤ميريف قميـ 

 رد ، وا  اعمًرٕم٤م .

و ذا يميي٤م  اًمٖمييزازم نييذا يٍمييح سميي٠م  اًم٘مييرر  ؿمييٗم٤مء ًمٚمٜميي٤مس يمٚمٝمييؿ قمييغم اظميير   

 ًمٜميي٤م وًمٚمقضمييد اًمييذي ُمييـ  ضمٚمييف ؾمييقغ اًمّمييقومٞم٦م اإلقمييراض قمييـ ؾمييامع إطمييقا ، ومييام

اًم٘مييرر ، اًمقضمييد اًمييذي  طمًييـ  طمقاًمييف    يٙمييق  صيي٤مطمٌف ُمٖمٚمقسميي٤ًم قمٚمٞمييف يم٤مًمٕمٓميي٤مس 

ُمييي  ً، و ؾميييقؤ     يٙميييق  ريييي٤مًء وٟمٗم٤مىمييي٤ًم، و ييييـ نيييؿ ُميييـ ىمقًميييف شمٕمييي٤ممم ذم )اًم٘ميييرر (: 

قمٚمٞمٝمؿ ىمؾ نق ًمٚمذيـ رُمٜمقا نده وؿمٗم٤مء واًمذيـ ٓ ي١مُمٜمق  ذم رذاهنؿ وىمر ونق ﴿

 ؟!﴾قمٛمك

ورطميؿ ا  اسميـ اًم٘ميٞمؿ وضميزا  ظميػمًا، وم٘ميد قمير   رضار نيذا اًمًيامع اًمِمييٞمٓم٤مين، 

وضميييغم خم٤مًمٗمريييف ًمٚمًيييامع اًم٘ميييررين ُميييـ وضميييق  يم يييػمة، ذم ومّميييق  قمٚمٛمٞمييي٦م قمدييييدة، 
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وسم قث وم٘مٝمٞم٦م ُمٗمٞمدة، وسملم و   اعمرٛمًٙملم سمف و ًٓ سمٕمٞميدًا ذم يمر٤مسميف اًمًي٤مسمؼ 

، و ٟمِميي٠م ومييٞمٝمؿ ىمّميي٤مرد ُمييـ اًمِمييٕمر «٤م   هم٤مصميي٦م اًمٚمٝمٗميي »وٟم ييق  ذم  «ُمًيي٠مًم٦م اًمًييامع  »

 »وصييييٗمٝمؿ ومٞمٝميييي٤م وصييييٗم٤ًم دىمٞم٘ميييي٤ًم صيييي٤مدىم٤ًم، ُمٜمٝميييي٤م ىمّمييييٞمدة ذم صم صمييييلم وُم٤مريييي٦م سمٞميييي٧م، ذم 

 (:7/777ضم٤مء ومٞمٝم٤م ) «اإلهم٤مصم٦م 

 شمريمييقا او٘ميي٤مرؼ واًمنمييارع واىمرييدوا »

 

 

 سمٔميييييييييييييقانر الٝمييييييييييييي٤م  واًمْمييييييييييييي   

 ضمٕمٚميييييقا اعميييييرا ومر ييييي٤ًم و ًمٗمييييي٤مظ اخلٜمييييي٤م 

 

 ؿميييييييٓم ٤ًم وصييييييي٤مًمقا صيييييييقًم٦م اإلدٓ  

 يمرييييي٤مب ا  ظمٚميييييػ فمٝميييييقرنؿٟمٌيييييذوا  

 

 ٟمٌيييييييييييذ اعمًييييييييييي٤مومر ومْميييييييييييٚم٦م إيمييييييييييي٤م  

 ضمٕمٚميييييييييقا اًمًيييييييييامع ُمٓمٞمييييييييي٦م نيييييييييقانؿ 

 

 وهمٚميييييييقا، وم٘مييييييي٤مًمقا ومٞميييييييف يميييييييؾ حمييييييي٤م  

 نيييييييق ـم٤مقمييييييي٦م، نيييييييق ىمرسمييييييي٦م، نيييييييق ؾميييييييٜم٦م 

 

 صدىمقا ًمذاح اًمِميٞم  ذي اإلوي   

 ؿميييييييييييٞم  ىميييييييييييديؿ صييييييييييي٤مدنؿ سمر ٞميييييييييييؾ 

 

 طمريييييييييك  ضمييييييييي٤مسمقا دقميييييييييقة اعم رييييييييي٤م  

 نجييييييروا ًمييييييف اًم٘مييييييرر  وإظمٌيييييي٤مر واًمييييييي 

 

 ؿ سمْمييييييييي  رصمييييييييي٤مر  ذ ؿميييييييييٝمدت نييييييييي 

 ور وا ؾميييييييامع اًمِميييييييٕمر  ٟمٗميييييييع ًمٚمٗمريييييييك 

 

ع نيييييييييؿ سمٜميييييييييقا    ُمييييييييـي  وضميييييييييف ؾمييييييييٌي

 شمييييييييييي٤م  ُمييييييييييي٤م فمٗمييييييييييير اًمٕميييييييييييدو سمٛم ٚمٝمييييييييييي٤م 

 

 ُمييييييييـي ُمييييييييي ٚمٝمؿ، واظمٞمٌييييييييي٦م أُمييييييييي٤م ! 

 يمٚمٛم٦م ذم إٟم٤مؿمٞمد اإلؾم ُمٞم٦م: 

نييذا، وىمييد سم٘مييل قمٜمييدي يمٚمٛميي٦م  ظمييػمة  ظمييرؿ هبيي٤م نييذ  اًمرؾميي٤مًم٦م اًمٜم٤مومٕميي٦م    ؿميي٤مء ا  

 اإلؾم ُمٞم٦م،  و اًمديٜمٞم٦م( وم٠مىمق :شمٕم٤ممم، ونل طمق  ُم٤م يًٛمقٟمف سمي )إٟم٤مؿمٞمد 

ىمد شمٌيلم ُميـ اًمٗمّميؾ اًمًي٤مسمع ُمي٤م بيقز اًمرٖمٜميل سميف ُميـ اًمِميٕمر وُمي٤م ٓ بيقز، يميام 

شمٌييلم ويي٤م ىمٌٚمييف  ييريؿ رٓت اًمٓمييرب يمٚمٝميي٤م  ٓ اًمييد  ذم اًمٕمٞمييد واًمٕمييرس ًمٚمٜمًيي٤مء، 

وُمييـ نييذا اًمٗمّمييؾ إظمييػم  ٟمييف ٓ بييقز اًمر٘مييرب  مم ا   ٓ سمييام رشع ا ، ومٙمٞمييػ 

سميام طميرم؟ و ٟميف ُميـ  ضميؾ ذًميؽ طميرم اًمٕمٚميامء اًمٖمٜمي٤مء اًمّميقذم، بقز اًمر٘ميرب  ًمٞميف 

ف، ومييي٢مذا اؾمر يييي اًم٘مييي٤مرئ ذم سم٤مًميييف نيييذ  إصيييق  ٞمواؿميييرد  ٟمٙمييي٤مرنؿ قميييغم ُمًييير ٚم
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اًم٘مقييي٦م شمٌييلم ًمييف سمٙمييؾ ووييقح  ٟمييف ٓ ومييرن ُمييـ طمٞميي٨م اوٙمييؿ سمييلم اًمٖمٜميي٤مء اًمّمييقذم 

 وإٟم٤مؿمٞمد اًمديٜمٞم٦م.

إهميي٤مين  سمييؾ ىمييد يٙمييق  ذم نييذ  روميي٦م  ظمييره، ونييل  هنيي٤م ىمييد شمٚم ييـ قمييغم  ويي٤م 

اعم٤مضمٜمييييي٦م، وشمقىميييييع قميييييغم اًم٘ميييييقاٟملم اعمقؾميييييٞم٘مٞم٦م اًمنميييييىمٞم٦م  و اًمٖمرسمٞمييييي٦م اًمريييييل شمٓميييييرب 

اًمًييي٤مُمٕملم وشمرىمّميييٝمؿ، وختيييرضمٝمؿ قميييـ ـميييقرنؿ، ومٞمٙميييق  اعم٘مّميييقد نيييق اًمٚم يييـ 

ويٓميييرب، وًميييٞمس اًمٜمِميييٞمد سم٤مًميييذات، ونيييذ  خم٤مًمٗمييي٦م ضمدييييدة ونيييل اًمرِميييٌف سم٤مًمٙمٗمييي٤مر 

 واعمج٤م .

ذم  قمراويٝمؿ قميـ  وىمد يٜمر٩م ُميـ وراء ذًميؽ خم٤مًمٗمي٦م  ظميره؛ ونيل اًمرِميٌف هبيؿ

ُمييـ ىمقُمييف يمييام ذم  ¢اًم٘مييرر  ونجييرنؿ  ييي٤م ، ومٞمييدظمٚمق  ذم قمٛمييقم ؿمييٙمقه اًمٜمٌييل 

  ﴾و سا َّلللردوا  س رب إن  و ي َّللختذوَّلل هذَّلل َّلللؼرآن  فجورَّلل﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ىمٌييؾ نجييريت  مم نٜميي٤م )قمييام ( -و ين ٕذيميير ضمٞمييدًا  ٟمٜمييل عميي٤م يمٜميي٧م ذم دُمِمييؼ

ؿميٞمد اًمًيٚمٞمٛم٦م اعمٕمٜميك،    سمٕميض اًمِمي٤ٌمب اعمًيٚمؿ سميد  يرٖمٜميك سميٌٕمض إٟم٤م-سمًٜمرلم

ىم٤مصييدًا سمييذًمؽ ُمٕم٤مرويي٦م همٜميي٤مء اًمّمييقومٞم٦م سمٛم ييؾ ىمّميي٤مرد اًمٌقصييػمي وهمييػم ، وؾمييجؾ 

ذًميييؽ ذم رشييييط، ومٚميييؿ يٚمٌييي٨م  ٓ ىمٚميييٞم ً طمريييك ىمييير  ُمٕميييف اًمييييب قميييغم اًميييد ! صميييؿ 

اؾمييرٕمٛمٚمق  ذم  و  إُميير ذم طمٗميي ت إقمييراس، قمييغم  ؾميي٤مس    )اًمييد ( ضميي٤مرز 

اؾميييرٕمامًمف ذم يم يييػم ُميييـ  ومٞمٝمييي٤م، صميييؿ ؿمييي٤مع اًمنمييييط واؾمرٜمًييي ٧م ُمٜميييف ٟمًييي ، واٟمرنمييي

اًمٌٞمييقت، و ظمييذوا يًييرٛمٕمق   ًمٞمييف ًمييٞم ً هنيي٤مرًا سمٛمٜم٤مؾميي٦ٌم وسمٖمييػم ُمٜم٤مؾميي٦ٌم، وصيي٤مر ذًمييؽ 

ؾمييٚمقانؿ ونجييػمانؿ! وُميي٤م ذًمييؽ  ٓ ُمييـ همٚمٌيي٦م انييقه والٝمييؾ سمٛمٙم٤مرييد اًمِمييٞمٓم٤م ، 

ومٍميييومٝمؿ قميييـ آنيييرامم سمييي٤مًم٘مرر  وؾميييامقمف، ومْمييي ً قميييـ دراؾميييرف، وصييي٤مر قمٜميييدنؿ 

 «شمٗمًييييػمن٤م »ىميييي٤م  اويييي٤مومظ اسمييييـ يم ييييػم ذم ُمٝمجييييقرًا يمييييام ضميييي٤مء ذم أييييي٦م اًمٙمريٛميييي٦م، 

(7/773:) 

يي٤م رب    ىميقُمل ﴿ ٟميف ىمي٤م :  ¢ي٘مق  شمٕم٤ممم خمؼمًا قمـ رؾميقًمف وٟمٌٞميف حمٛميد »

، وذًمييؽ    اعمنميييملم يميي٤مٟمقا ٓ يًييٛمٕمق  اًم٘مييرر  ﴾اختييذوا نييذا اًم٘مييرر  ُمٝمجييقرا
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وىمييي٤م  اًميييذيـ يمٗميييروا ٓ شمًيييٛمٕمقا نيييذا اًم٘ميييرر  ﴿وٓ يًيييرٛمٕمقٟمف، يميييام ىمييي٤م  شمٕمييي٤ممم: 

أي٦م، ومٙم٤مٟمقا  ذا شمكم قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مرر   يم روا اًمٚمٖميط واًمٙمي م ذم هميػم   ﴾واًمٖمقا ومٞمف

طمرييييك ٓ يًييييٛمٕمق ، ومٝمييييذا ُمييييـ نجراٟمييييف، وشمييييرح اإليييييام  سمييييف، وشمييييرح شمّمييييدي٘مف ُمييييـ 

نجراٟميييف، وشميييرح شميييدسمر  وشمٗمٝمٛميييف ُميييـ نجراٟميييف، وشميييرح اًمٕمٛميييؾ سميييف واُمر ييي٤م   واُمييير  

همٜمي٤مء  واضمرٜم٤مب زواضمر  ُمـ نجراٟمف، واًمٕمدو  قمٜمف  مم هميػم  ُميـ ؿميٕمر  و ىميق   و

 و نق  و يم م  و ـمري٘م٦م ُم٠مظمقذة ُمـ همػم  ُمـ نجراٟمف، ومٜم٠ًم  ا  اًمٙمريؿ اعمٜم٤م  

اًم٘م٤مدر قمغم ُمي٤م يِمي٤مء    خيٚمّميٜم٤م وي٤م يًي ٓمف، ويًيرٕمٛمٚمٜم٤م وميٞمام يرويٞمف ُميـ طمٗميظ 

يمر٤مسمييف وومٝمٛمييف، واًم٘مٞميي٤مم سمٛم٘مرْميي٤م ، رٟميي٤مء اًمٚمٞمييؾ و ـمييرا  اًمٜمٝميي٤مر، قمييغم اًمقضمييف اًمييذي 

 .« ٌف ويرو٤م ،  ٟمف يمريؿ ون٤مب 

 (00-182-158وم آالت الطرب ))حتر 
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 سهِ َيِعٔ َٔ تطبب يف قتٌ املطًُني 

 ٚإٖا١ْ ايدٜٔ اإلضالَٞ

نيييؾ بيييقز ًمٕميييـ  ٟمييي٤مس ُمٞمريييلم، يمييي٤مٟمقا ىميييد شمًيييٌٌقا ذم ىمريييؾ يم يييػم ُمييييـ  اًمًييي١ما :

اوٞمي٤مة اعمًٚمٛملم، وذم اإلن٤مٟمي٦م سم٤مًميديـ اإلؾمي ُمل، ورظميرو  ٓ يزاًميق  قميغم ىمٞميد 

 ُمـ ؿم٤ميمٚمرف؟ نؾ بقز ًمٕمٜمٝمؿ؟ 

 ذا يم٤م  ن١مٓء اًمذي ورد اًم١ًما  ذم طم٘مٝمؿ، نؾ بقز ًمٕمٜمٝمؿ؟ ب٥م  اًمِمٞم :

٘مرؾ ا٤مقم٦م ُميـ اعمًيٚمٛملم سم   شمدرس اعم٠ًمًم٦م دراؾم٦م دىمٞم٘م٦م ضمدًا، نؾ نؿ شمًٌٌقا 

بييقز،  ُميي٤م    يميي٤م  ذًمييؽ ظمٓميي٠م ُمييٜمٝمؿ وميي  بييقز،  الييقاب:سم٘مّمييد  ء، وم ٞمٜمئييٍذ 

م  ُميير ضميي٤مرز، ظميي   عميي٤م ئمييـ سمٕمييض اًمٜميي٤مس؛ ٕ  اًمٜمٌييل وًمٕمييـ اعمجييرم ذم اإلؾميي 

ىمييييد دقميييي٤م ؿمييييٝمرًا يميييي٤مُم ً قمييييغم اعمنميييييملم اًمييييذيـ همييييدروا سميييي٤مًم٘مراء اًمًييييٌٕملم ُمييييـ  ¢

ًميدقمقة اعمنمييملم  مم قمٌي٤مدة ا  وطميد  ٓ  ¢اًمّم ٤مسم٦م، اًمذيـ  رؾميٚمٝمؿ اًمرؾميق  

رشيؽ ًمف، وم٠مقمٓمقنؿ إُم٤م  صمؿ همدروا هبؿ، وم٘مرٚميقنؿ اٞمٕمي٤ًم، ؾميٌٕملم ُميـ قمٚميامء 

ذم اًمّميييييٚمقات اخلٛمييييييس ذم  ¢٦م وىميييييرارٝمؿ، ومييييييدقم٤م قمٚميييييٞمٝمؿ رؾمييييييق  ا  اًمّمييييي ٤مسم

ٌء َ ْو ﴿اًم٘مٜمييقت، صمييؿ ٟمييز  ذم طم٘مٝمييؿ ىمقًمييف شمٌيي٤مرح وشمٕميي٤ممم:  ِر يَشْ ـَ إَُْميي
َؽ ُِميي ٞمَْس ًَميي ًَميي

ُْؿ فَميي٤معمُِق َ  ٢مهِن  ْؿ وَميي هَبُ ذ  ٞمِْٝمْؿ َ ْو ُيَٕميي ، اٟمٙمِمييػ ه ٟمييزو  [568]آ: عمددران ﴾َيُرييقَب قَمَٚميي

ئيؽ اعمنمييمق  شمي٤مرٌلم  مم ا  قميز وضميؾ، ومٚميٞمس نذ  أيي٦م سمٕميد ُميدة، وم٘ميد ضمي٤مء  وًم

ذم اودي٨م اًمّم ٞم  دًمٞمؾ قمغم ُمٜميع اًميدقم٤مء قميغم  قمٞمي٤م  ُمٕمٞمٜميلم ُميـ اعمنمييملم؛ 

ٕ  ؾميييي٥ٌم ٟميييييزو  نيييييذ  أيييييي٦م  ٟميييييف يمييييي٤م  ؾميييييٌؼ ذم قمٚميييييؿ ا  قميييييز وضميييييؾ     وًمئيييييؽ 

اعمنميييملم اًمييذيـ ىمرٚمييقا اًمًييٌٕملم ُمييـ ىمييراء اًمّميي ٤مسم٦م، ؾمييٌؼ ذم قمٚمييؿ ا  قمييز وضمييؾ 

، وُميـ نٜمي٤م  و ¢ ورؾميقًمف، ويٙمقٟميق  ُميـ  صي ٤مب اًمرؾميق  ُمٜمق  سمي٤م ١م هنؿ ؾمٞم
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  ا  قمز وضميؾ يٕمجي٥م ُميـ ىم٤مشميؾ ي٘مريؾ  ذم نذ  اًمّمقرة ضم٤مء اودي٨م اًمّم ٞم : 

ُمًييٚماًم صمييؿ يًييٚمؿ اًم٘م٤مشمييؾ ومٞمييدظم   ُمٕميي٤ًم الٜميي٦م، اًمٙميي٤مومر ي٘مرييؾ ُمًييٚماًم ومٛمّمييػم  اًمٜميي٤مر 

٥م ُمي٤م سمٓمٌٞمٕم٦م او٤م ، ًمٙمـ نذا اًمٙم٤مومر ي١مُمـ سم٤م  ورؾميقًمف، واًمرقسمي٦م واإلؾمي م بي

ٍر ﴿ىمٌٚميييف، ومييي٢مذًا نيييذا اًم٘م٤مشميييؾ ييييدظمؾ ُميييع اعم٘مريييق  يم  ييي٤م الٜمييي٦م،  غَم ُهُ ٤م قَمييي ظْمَقاًٟمييي
ِ 

٤مسمِٚمِلمَ  ٟمًييرٓمٞمع    ٟمر ييذ نييذا اوييدي٨م ذم ًمٕمييـ اًمرؾمييق  ؟ ، ُميي٤مذا [87]الحجددر ﴾ُُمرََ٘ميي

ٕىمييقام ُمٕمٞمٜمييلم ىمرٚمييقا ـم٤مرٗميي٦م يمٌييػمة ُمييـ اعمًييٚمٛملم،  ٟمييف دًمٞمييؾ قمييغم ضمييقاز ًمٕمييـ  ¢

رم اعمٕمرو  سم٢مؾم ُمف، ىمد يٙميق  ُمٜم٤موم٘مي٤ًم، ييٌٓمـ اًمٙم٤مومر سمٕمٞمٜمف، سمؾ بقز ًمٕمـ اعمج

اًمٙمٗمر وئمٝمر اإلؾم م، وىمد يٙمق  يٌٓمـ اإلؾم م  يْم٤ًم وًمٙمـ  يامٟميف  سمديٜميف ًميٞمس 

ىمقيييي٤ًم، وًميييذًمؽ ي٘ميييع ُمٜميييف ُمٕمييي٤ميس وذٟميييقب يمٌيييػمة، ُميييـ ذًميييؽ    ي٘مريييؾ ٟمٗمًييي٤ًم ُم١مُمٜمييي٤ًم 

 ُمرٕمٛمدًا. 

ومٝميييذا اعمًيييٚمؿ اًميييذي يرشمٙمييي٥م ُمٕمّميييٞم٦م ُميييـ اعمٕمييي٤ميس، ٓ ؾميييٞمام  ذا يمييي٤م  ُمٍميييًا 

غم ذًمييؽ، وًمٞمًيي٧م زًميي٦م ىمييدم ُمٜمييف، ومٝمييذا  يْميي٤ًم بييقز ذم اإلؾميي م ًمٕمٜمييف، يمييام ضميي٤مء قميي

ذم ذًمييؽ طمييدي٨م صيي ٞم  وومييٞمٛمـ نييق  نييق  ُمييـ ىم٤مشمييؾ اًمييٜمٗمس اعمًييٚمٛم٦م، ضميي٤مء ذم 

إدب اعمٗميييييرد ًمإلُمييييي٤مم اًمٌ ييييي٤مري، وؾميييييٜمـ  ن داود اًمًرجًييييير٤مين، وهمػم ييييي٤م    

ٛمٜمييل، وم٘ميي٤م : ييي٤م رؾمييق  ا ، ضميي٤مري فمٚمٛمٜمييل، ضميي٤مري فمٚم ¢رضميي ً ضميي٤مء  مم اًمٜمٌييل 

ضم٤مري فمٚمٛمٜمل، وم٘م٤م  ًمف قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م:  ظمرج ُمر٤مقمؽ، وم٤مضمٕمٚمف ذم ىم٤مرقم٦م 

اًمٓمريييؼ، ومٙميي٤م  اًمٜميي٤مس يٛمييرو  واعمريي٤مع اعمٚم٘مييك ذم اًمٓمريييؼ يٚمٗميي٧م ٟمٔمييرنؿ ورضمييؾ 

واىمػ سمج٤مٟم٥م ُمر٤مقمف، يِمٕمرنؿ يم٠مٟمف  طمدًا  ظمرضمف ُمـ دار ، وـمرد  ُمٜمف، ومٞم٘مقًمق  

ق  ُميييٜمٝمؿ  ٓ    يًيييٌق  ًميييف: ُمييي٤م ًميييؽ يييي٤م ومييي  ؟ ىمييي٤م : ضمييي٤مري نيييذا فمٚمٛمٜميييل، وميييام يٙمييي

وي٘مقًمييق : ىم٤مشمٚمييف ا ، ًمٕمٜمييف ا ، واًمٔميي٤ممل يًييٛمع سم٠مذٟمٞمييف، ُمًيي٦ٌم اًمٜميي٤مس وًمٕمييـ اًمٜميي٤مس 

ي٘ميييق : يييي٤م  ¢ًميييف، ومٙمييي٤م  ذًميييؽ  ىميييقه رادع ًميييف قميييـ فمٚمٛميييف؛ سم٠مٟميييف ؾمييي٤مرع  مم اًمٜمٌيييل 

رؾمق  ا ، ُمر ضم٤مري سمي٠م  يٕمٞميد ُمر٤مقميف  مم دار ، وم٘ميد ًمٕمٜمٜميل اًمٜمي٤مس، ومٙمي٤م  ضمقاسميف 

ًم٘مييييد ًمٕمٜمييييؽ ُمييييـ ذم اًمًييييامء، ىمٌييييؾ    يٚمٕمٜمييييؽ ُمييييـ ذم »قمٚمٞمييييف اًمّميييي ة واًمًيييي م: 

 . «إرض
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 ىمر اًمٜم٤مس اًميذيـ ًمٕمٜميقا نيذا اًمٔمي٤ممل، وُمي٤م  ٟمٙمير ذًميؽ  ¢اًمِم٤مند نٜم٤م:    اًمٜمٌل 

قمٚمٞمٝمؿ طمٞمٜمام وصٚمف ظمؼمنؿ، ُمـ نذا اًمٔم٤ممل، طملم ىم٤م : ًمٕمٜمٜمل اًمٜم٤مس، وُمـ  ضمؾ 

، شمٜم٘مًيييؿ  مم صم صمييي٦م  ىمًييي٤مم، ؾميييٜم٦م ¢ذًميييؽ ي٘ميييق  قمٚميييامء إصيييق ،    ؾميييٜم٦م اًمٜمٌيييل 

ىمقًمٞمييي٦م ُميييـ يم ُميييف، وؾميييٜم٦م ومٕمٚمٞمييي٦م يٗمٕمٚمٝمييي٤م اًمرؾميييق  قمٚمٞميييف اًمًييي م سميييلم  صييي ٤مسمف،  و 

شم٘مرير ، يره ؿمٞمئ٤ًم وم  يٜمٙمر ، ومٞمّمٌ  نذا اًمٌمء ضم٤مرزًا ذم  ىمؾ  طمقاًمف، وُمـ نٜم٤م 

مل يٜمٙمر قمغم  وًمئؽ اًمٜمي٤مس  ¢طمٞمٜمام ر يٜم٤م ذم نذا اودي٨م اًمّم ٞم :    اًمٜمٌل 

دي٨م دًميٞم ً قميغم ضميقاز ًمٕميـ اًمذيـ ًمٕمٜمقا اًمٔم٤ممل، سميؾ  ىميرنؿ قميغم ذًميؽ، صي٤مر اوي

ٕمٞمٜمف، سم٥ًٌم ضمرم يرشمٙمٌف سم ؼ  ظمٞمف اعمًٚمؿ، وىمد يٙمق  الرم  قمٔميؿ سماًمِم ص 

 ذا يميييي٤م  ومٞمييييف دقم٤ميييييي٦م لرُمييييف اًمييييذي نيييييق واىمييييع ومٞمييييف، وقميييييغم ذًمييييؽ ضميييي٤مء اويييييدي٨م 

٠ميدنؿ ؾميٞم٤مط سمصٜمٗم٤م  ُمـ اًمٜم٤مس مل  ر ٤م سمٕمد، رضم٤م  »:  ¢اًمّم ٞم ، ُمـ ىمقًمف 

يم٤مؾمييٞم٤مت قم٤مرييي٤مت ُميي٤مر ت وييٞم ت،  يم٠مذٟميي٤مب اًمٌ٘ميير ييييسمق  هبيي٤م اًمٜميي٤مس، وٟمًيي٤مء

ًمٕمٜمييييقنـ، وميييي٢مهنـ ا»، زاد ذم طمييييدي٨م رظميييير: «وؾمييييٝمـ يم٠مؾمييييٜمٛم٦م اًمٌ يييي٧م اعم٤مرٚميييي٦مؤر

ُمٚمٕمقٟم٤مت، ٓ يدظمٚمـ الٜم٦م وٓ بد  ر ٝم٤م، و   ر ٝم٤م ًمرقضمد ُمـ ُمًػمة يمذا 

   ريييي  الٜمييي٦م يقضميييد ُميييـ »، وذم سمٕميييض إطم٤مديييي٨م إظميييره اًمّمييي ٞم ٦م: «ويميييذا

س ُمييييـ اًمٜمًيييي٤مء اعمرؼمضميييي٤مت اًمٙم٤مؾمييييٞم٤مت ، ُمييييع ذًمييييؽ نييييذا الييييٜم«ُمًييييػمة ُم٤مريييي٦م قميييي٤مم

ٓ ييدظمٚمـ الٜمي٦م وٓ بيد  ر ٝمي٤م، و   ر ٝمي٤م »: ¢اًمٕم٤مري٤مت، ي٘مق  اًمرؾميق  

 . «قم٤ممُم٤مر٦م ًمرقضمد ُمـ ُمًػمة 

نييذا بييقز ًمٕمييـ اًمٙميي٤مومر، سمييؾ واًمٗم٤مؾمييؼ ُمييـ سميي٤مب شم٠مديٌييف، ؾمييقاء يميي٤م  ذًمييؽ ذم 

وضمٝمف  و ذم همٞمٌرف، ُمـ  ضمؾ نذا اع سمٕمض اًمٕمٚمامء ؾمر٦م ظمّم٤م  بقز ًمٚمٛمًٚمؿ 

   يًرٖمٞم٥م هب٤م ُمـ ا ٚم٧م ومٞمف نذ  اخلّم٤م ، وم٘م٤م  اًمِم٤مقمر اًمٗم٘مٞمف: 

 َّلللؼوووع  لوووقس  غقسوووة يف دووو ة

 

 

 

  وووو ظؾم و عوووورف و ووووذر 

 وجمووووسهرر  سووووؼًس و سوووو ػلر  

 

 و ن طؾذ َّلل عسكة يف إزَّلللة  ـؽر 

   اًمٖمٞم٦ٌم حمرُم٦م  ؿمد اًمر ريؿ سم٤مًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م، و   شمٕمريٗمٝم٤م اٞمٕم٤ًم شمٕمٚمٛمق   
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، ىميي٤مًمقا: ييي٤م «اًمٖمٞمٌيي٦م ذيمييرح  ظميي٤مح سمييام يٙميير »ف اًمّميي ة:  و صييٗم٦م اًمٖمٞمٌيي٦م يمييام ىميي٤م  قمٚمٞميي

    ىمٚميي٧م ُميي٤م ومٞمييف وم٘مييد  همرٌرييف، و   »رؾمييق  ا ،  ر ييي٧م    يميي٤م  ومٞمييف ُميي٤م ىمٚميي٧م؟ ىميي٤م : 

ضميرم قمٔميٞمؿ، نيذ  اًمٖمٞمٌي٦م: ونيل    سمي  ؿميؽ ، اًمٌٝمري٤م  «ىمٚم٧م ُم٤م ًميٞمس ومٞميف وم٘ميد هبريف

 شمذيمر  ظم٤مح سمام يٙمر   طمرام،  ٓ ذم نذ  اخلّم٤م  اًم٧ًم ونل ىم٤م : 

: رضميييؾ ُمٔمٚميييقم، ومٝمييييق ييييذيمر فم٤معميييف سمٔم ُمرييييف، يميييام ؾميييٌؼ ذم اوييييدي٨م ُميييرٔمٚمؿ

اًم٤ًمسمؼ، يمٞمػ ؿمٙم٤م  ًمٚمٜمٌل، ومقاو     ذن٤مسمف  مم اًمرؾمق  وىمقًمف: وم   فمٚمٛمٜميل، 

ُميي٤م هنيير ، وٓ هنيي٤م ، وُميي٤م  ¢نييذ  همٞمٌيي٦م، وصييٗمف سمييام ومٞمييف، نييذ  همٞمٌيي٦م، ًمٙمييـ اًمرؾمييق  

ًمرضميؾ يمي٤م  ىم٤م  ًمف: نذ  همٞم٦ٌم؛ ٕٟمف نذ  ًمٞم٧ًم ُمـ اًمٖمٞم٦ٌم اعم رُم٦م؛ ٕ  ُم٘مّميقد ا

ٓ ﴿اًمٙميريؿ: اًم٘ميرر     ذيمر ذًمؽ ًمٞمّميؾ  مم روميع اًمٔمٚميؿ قمٜميف، ونيذا  يْمي٤ًم ي١مييد  

ـْ فُمٚمِؿَ  ٓ  َُم ـَ اًْمَ٘مْقِ   ِ  ُِم
ِ
قء ًُّ ٥مُّ ا  ُ اْلَْٝمَر سم٤ِمًم

 .[588]النسل  ﴾ُ ِ

 ؾ اؾمرٖم٤مسمرف، ونق اعمٔمٚمقم، يًرٖمٞم٥م فم٤معمف، وقمغم  ـنذا اًم٘مًؿ إو  و

، ومرضميؾ ًميف قمٜميد رظمير فمٚمياًم «ُمٓميؾ اًمٖمٜميل فمٚميؿ»ًمًي م: قمٚمٞميف ا فنذا  يْم٤ًم ضمي٤مء ىمقًمي

ديـ، ُم٤م ،  ىمروف  ي٤م  ًمقضمف ا ،  ٟمف يامـمؾ اعم ًـ  ًمٞمف، ونق ىم٤مدر قمغم اًمقوم٤مء 

وم  يٗمٕمؾ، ومٝمق فم٤ممل ومٞمجقز اؾميرٖم٤مسمرف، وىميد ضمي٤مء اويدي٨م رص ي٤ًم ذم ضمٜمًيف،  ٓ 

،  ييؾ قمروييف: يٕمٜمييل اًمٓمٕمييـ «اًمقاضمييد  ييؾ قمروييف وقم٘مقسمرييف زمُّ »: ¢ونييق ىمقًمييف 

 مم ذنيييـ  طميييد        ومٞميييف، سمييي٠م  ي٘ميييق : ومييي   فمييي٤ممل، ومييي    يميييؾ طم٘ميييل، ومييي  يرٌييي٤مدر

اعم٘مّمقد سمي٤مًمٕمرض نٜمي٤م:    يٜمي٤م  ُميـ قميرض  نٚميف، طم٤مؿمي٤م، و ٟميام يٜمي٤م  ُميـ قميرض 

، نيييذا «زم اًمقاضميييد  يييؾ قمرويييف وقم٘مقسمريييف»نيييذا اًمٔمييي٤ممل وذم طميييدود فمٚمٛميييف  يييي٤م ، 

ُميييـ ضمٝمٚمٝميييؿ  اعميييرٔمٚمؿ، واًم ييي٤مين: وُمٕمييير ، نيييذ  اعمًييي٠مًم٦م ن٤مُمييي٦م ضميييدًا؛ ٕ  يم يييػماً 

يقضميييدو  ُمِمييي٤ميمؾ شمقرقمييي٤ًم سمييي٤مردًا ُميييٜمٝمؿ، ٟمٕمييير ، يييي٠ميت  ٟمًييي٤م   ًمٞميييؽ و ٟمييي٧م ُمًيييٚمؿ 

ـمٞميي٥م، ُميي٤م  يي٥م    شمٕميصيي ا  ورؾمييقًمف، يًيي٠مًمؽ: ُميي٤م ر يييؽ ييي٤م وميي  ؟ وميي    سمييق 

وم   شمٕمرومف  ٟم٧م ضمٞمدًا، ونق يريد يِم٤مريمٜمل، ُم٤مذا شمٜمّم ٜمل؟  ؿم٤مريمف  و ٓ؟ ونق 
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  يمؾ  ُمقانؿ.  يٕمٚمؿ  ٟمف ظم٤مرـ، ذم دم٤مرب ؾم٤مسم٘م٦م ُمع سمٕمض اًمٜم٤مس،

ومام يرٙمٚمؿ سمام يٕمرومف ومٞميف، وي٘ميق : يم٤معمٕمري٤مد ذم سمٕميض اًميٌ د: يميؾ اًمٜمي٤مس ظميػم 

ُمٜميل، يمييؾ اًمٜميي٤مس ومييٞمٝمؿ ظميػم وسمريميي٦م، وٓ سمريميي٦م ومٞمييف؛ ٕٟميف نييق ظميي٤مرـ، عميي٤مذا؟ ي٘مييق : 

نذ  همٞم٦ٌم،  ي ُم٤م بقز، ًمٙمـ ضمٝمؾ    اًمٖمٞم٦ٌم ُميـ نيذا اًمٜميقع ًميٞمس وم٘ميط بيقز سميؾ 

ر، ي٠مشمٞميؽ ظمٓمينذا اًم٘مٌٞمؾ ورسمام يٙمق  إ ب٥م؛ ٕٟمف اًمديـ اًمٜمّمٞم ٦م، يمذًمؽ ُمـ

اًمرضمييييؾ يريييييد    خيٓميييي٥م سمٜميييي٧م ضميييي٤مرح: ييييي٤م وميييي   ُميييي٤م ر يييييؽ سمٌٜميييي٧م وميييي  ؟ ومٞميييي٠ميت 

القاب اًمر٘مٚمٞميدي، وا  يميؾ اًمٜمي٤مس وميٞمٝمؿ ظميػم وسمريمي٦م، ونيق يٕمير  ٓ ؾميٛم  ا ، 

 ؿميٙم٤م  و ًميقا ، وم٤مًمقاضمي٥م قميغم نيذا  ، شم ىميلٟمي٦مُمـ اًمٌٜم٧م  هن٤م ؿمي٤مردة، و هني٤م ومٚمر٤م

 يٕمٚمؿ وًمٞمس نذا ُمـ اًمٖمٞم٦ٌم ذم يشء  سمدًا.  ال٤مر     ٙمل ُم٤م

 : .. (  14:  36/   9) اهلدى والنور/
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 سهِ يعٔ املتربدات
ؿمييٞم ٜم٤م  طمييد اإلظمييقة يًيي٠م  قمييـ طمييدي٨م اًمٚمٕمييـ، ـم٤معميي٤م يٕمٜمييل ... نييؾ  اعمٚم٘مييل:

يٕمٜمييل نييق قمييغم وضمييف اخلّمييقص،  م قمييغم وضمييف اًمٕمٛمييقم، يٕمٜمييل اًمٕمٜمييقنـ، يٕمٜمييل 

 ٗم٤مء؟اُمر ة سمٕمٞمٜمٝم٤م سم٤مًمٕمٛمقم ُم٤ٌمرشة  م سم٤مخل

 وًٓ: سمّمييقرة قم٤مُميي٦م ًمييٞمس اًمٜمٝمييل قمييـ اًمٚمٕمييـ سمّمييقرة قم٤مُميي٦م،  الييقاب: اًمِمييٞم :

ومٞمجيييقز ًمٕميييـ  ؿمييي ٤مص ُمٕمٞمٜميييلم، ؾميييقاء يمييي٤مٟمقا ٟمًييي٤مًء  و رضمييي٤مًٓ، وميييٜم ـ ٟميييذيمر دارييياًم 

ضمقاسم٤ًم قمـ ُم ؾ نذا اًم١ًما ، ًمٕمـ اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م ًمرقمؾ وذيمقا  ُمـ اًم٘م٤ٌمرؾ 

ؾمييٌٕملم صيي ٤مسمٞم٤ًم ُمييـ ىمييراء اًمٜمٌييل  اًمٕمرسمٞميي٦م اًمييذيـ يميي٤مٟمقا ىمرٚمييقا فمٚميياًم وسمٖمٞميي٤ًم وقمييدواٟم٤مً 

، وطميييز  قمٚميييٞمٝمؿ طمزٟمييي٤ًم ؿميييديدًا، وىمٜمييي٧م قمٚميييٞمٝمؿ ذم اًمّميييٚمقات اخلٛميييس ييييدقمق ¢

ٌء ﴿ويٚمٕمييٜمٝمؿ، طمرييك  ٟمييز  ا  قمييز وضمييؾ ىمقًمييف ذم اًم٘مييرر :  ِر يَشْ ـَ إَُْميي
َؽ ُِميي ٞمَْس ًَميي ًَميي

ُْؿ فَميي٤معمُِق َ  ٢مهِن  ْؿ وَميي هَبُ ذ  ٞمِْٝمْؿ َ ْو ُيَٕميي  ٟمزًميي٧م نييذ  ، ومٚمييام[568]آ: عمددران ﴾َ ْو َيُرييقَب قَمَٚميي

أي٦م شمرح اًمدقم٤مء قمٚمٞمٝمؿ، صمؿ شمٌلم ومٞمام سمٕمد  ٟمف يم٤م  ىمد ؾمٌؼ ذم قمٚميؿ ا  قميز وضميؾ 

   ن١مٓء اًم٘مرٚم٦م اًمذيـ ًمٕميٜمٝمؿ اًمرؾميق  قمٚمٞميف اًمًي م ذم اًمّمي ة ؾميٌؼ ذم قمٚميؿ ا  

قمز وضمؾ  هنؿ ؾمٞمٕمقدو  ويرقسمق   مم ا  ويدظمٚمق  ذم اإلؾم م، ًمذًمؽ ضم٤مء ذم 

ٞمْٝمِ ﴿أييي٦م:  هَبُؿْ َ ْو َيُرييقَب قَمَٚميي ذ  ، ومر ٘مييؼ  هنييؿ شميي٤مسمقا ومريي٤مب [568]آ: عمددران ﴾ْؿ َ ْو ُيَٕميي

ا  قمٚمييييٞمٝمؿ، وميييي٢مذًا دقميييي٤مء اًمرؾمييييق  قمٚمييييٞمٝمؿ سميييي٤مًمٚمٕمـ نييييق دًمٞمييييؾ ًمٌٞميييي٤م  ضمييييقاز اًمٚمٕمييييـ 

ٕؿميييي ٤مص سم٠مقمٞميييي٤مهنؿ، وٓ يٕمييييؽمض سميييي٠م  اًمرؾمييييق  ذم اًمٜمٝم٤مييييي٦م شمييييرح اًمٚمٕمييييـ، ًمٕمٜمييييف 

ا  قمييز وضمييؾ  ييي٤منؿ؛ ٕ  اًمًيي٥ٌم    ا   ٟمييز  قمٚمٞمييف نييذ  أييي٦م، و هنييؿ قميي٤مدوا  مم 

 شم٤مرٌلم.

نذا  صيؾ ذم اًمّمي ٞم لم ي١ميميد  ٟمّميقص  ظميره ُميـ  ووي ٝم٤م هميػم طميدي٨م: 
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، وؾمييٞم٠ميت الييقاب قمييغم اًمًيي١ما  اعمرٕمٚمييؼ سمييف، ًمٙمييـ «اًمٕمٜمييقهنـ وميي٢مهنـ ُمٚمٕمقٟميي٤مت»

ُمـ  وو  إدًم٦م قمغم ضمقاز ًمٕمـ ؿم ص سمٕمٞمٜمف سمنمط    يٙميق  ُمًير ٘م٤ًم ًمٚمٕمٜميف، 

  ُميييـ يمرييي٥م اًمًيييٜم٦م ُميييـ ُمييي٤م ضمييي٤مء ذم يمرييي٤مب إدب اعمٗميييرد ًمإلُمييي٤مم اًمٌ ييي٤مري وهميييػم

ضميي٤مء  ¢طمييدي٨م  ن نريييرة ر  ا  شمٕميي٤ممم قمٜمييف،    رضميي ً ُمييـ  صيي ٤مب اًمٜمٌييل 

اضمٕمييؾ ُمر٤مقمييؽ قمييغم »ؿميي٤ميمٞم٤ًم  ًمٞمييف ضميي٤مرًا ًمييف فمٚمٛمييف، وم٘ميي٤م  ًمييف قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م: 

، ومٗمٕمييؾ، ومٙميي٤م  اًمٜميي٤مس يٛمييرو  قمٚمٞمييف، ي٘مقًمييق  ًمييف: ُم٤مًمييؽ ييي٤م وميي  ، «ىم٤مرقميي٦م اًمٓمريييؼ

ىم٤مشمٚمف ا  ًمٕمٜمف ا ، قمغم اعم٤ميش، ىم٤مشمٚميف ا  ي٘مق : وم   ضم٤مري فمٚمٛمٜمل، ومٞم٘مقًمق : 

ًمٞم٘ميق   ¢ًمٕمٜمف ا ، ومْم٤مىم٧م قمغم اًمٔم٤ممل إرض سمام رطم٧ٌم، واٟمٓمٚميؼ  مم اًمٜمٌيل 

ًمف: ي٤م رؾمق  ا ، ُمر ضم٤مري ًمٞمٕمٞمد ُمر٤مقميف  مم دار ، وم٘ميد ًمٕمٜمٜميل اًمٜمي٤مس، وم٘مي٤م  قمٚمٞميف 

. «ًم٘مييد ًمٕمٜمييؽ ُمييـ ذم اًمًييامء ىمٌييؾ    يٚمٕمٜمييؽ ُمييـ ذم إرض»اًمّميي ة واًمًيي م: 

مم نٜميييي٤م اٟمرٝمييييك اوييييدي٨م، واًمِميييي٤مند ُمٜمييييف،    نيييي١مٓء اعميييي٤مرة نييييؿ صيييي ٤مسم٦م، و ٟمييييف  

، وُمي٤م يمي٤م  نيؿ ¢سم٤مًمرٕمٌػم اًمٕمٍميي اًمٞميقم شمٕمٚمٛميقا وخترضميقا ُميـ ُمدرؾمي٦م حمٛميد 

ًمييئـ يّمييٌقا ًمٕمٜميي٤موؿ قمييغم نييذا اًمرضمييؾ اًمٔميي٤ممل ليي٤مر  ًمييقٓ  هنييؿ شمٚم٘مييقا ُمييـ ٟمٌييٞمٝمؿ 

٤م طمٙمييك اًمٔميي٤ممل ًمٕمييـ ضمييقاز نييذا اًمٚمٕمييـ ذم ُم ييؾ ذًمييؽ اًمٔميي٤ممل، نييذا  وًٓ، صم٤مٟمٞميي٤ًم: عميي

اًمٜم٤مس  ي٤م  ًمٚمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م راضمٞم٤ًم ُمٜمف    ي٠مُمر ضم٤مر  اعمٔمٚمقم سم٠م  يٕمٞمد ُمر٤مقمف 

ًم٘مييييد ًمٕمٜمييييؽ ُمييييـ ذم اًمًييييامء ىمٌييييؾ    يٚمٕمٜمييييؽ ُمييييـ ذم » مم دار  ىميييي٤م  ًمييييف اًمرؾمييييق : 

، ُمٕمٜمييك نييذا  ٟمييف  نييؾ اًمًييامء يٚمٕمٜمييق   ؿم ٤مصيي٤ًم سم٠مقمٞميي٤مهنؿ  وًٓ، وصم٤مٟمٞميي٤ًم    «إرض

ذا اًمٔميي٤ممل، و ىمييرار  طمٙمييؿ ورشع، وًمييق مل يٙمييـ قمٜمييدٟم٤م  ىميير اًم قمٜمييلم نيي ¢اًمٜمٌييل 

ىمّميييي٦م دقميييي٤مء اًمرؾمييييق  قمٚمٞمييييف اًمًيييي م قمييييغم رقمييييؾ وقمييييغم ذيمييييقا ،  ذا قمرومٜميييي٤م نييييذ  

اًمٕمٜمقهنـ وم٢مهنـ »او٘مٞم٘م٦م، ورضمٕمٜم٤م  مم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمً م ذم اًمٜم٤ًمء اعمرؼمضم٤مت: 

، نؾ نذا ضمٝمر  م نذا ه؟ ًمٞم٧ًم اعم٠ًمًم٦م أ  اسمرداًء نؾ بقز قمٚمٜمي٤م «ُمٚمٕمقٟم٤مت

ٓ بقز، نذا اًمٌدء  يٌيد ، نيؾ بيقز ُمٓمٚم٘مي٤ًم  م ٓ؟ نيؾ بيقز  ٟمي٤م     دقميق ذم   و

ٟمٗميس    ا  يٚمٕمـ وم ٟم٦م وٓ  طمد يًٛمٕمٜمل، صمؿ سمٕمد ذًمؽ ي٠ميت ؾمي١ما : نيؾ بيقز 

    ًمٕميييـ نيييذا اًميييذي  ًمٕمٜميييف ذم ٟمٗميسييي،     ومٕميييؾ ذًميييؽ ضمٝميييرًا  يْمييي٤ًم، نيييذ  ُمًييي٠مًم٦م 
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، دًمٞميؾ رصيي  قميغم «ٚمٕمقٟمي٤متاًمٕمٜميقهنـ ومي٢مهنـ ُم» ظمره، وم٢مذًا ىمقًمف قمٚمٞميف اًمًي م: 

ضمييقاز اًمٚمٕمييـ ًمٚمٛمرؼمضميي٤مت ُمييـ اًمٜمًيي٤مء،  ُميي٤م نييؾ بييقز ذًمييؽ قمٚمٜميي٤ًم، وميي٤ملقاب يمييام 

ؾمييٛمٕمرؿ بييقز ذًمييؽ؛ ٕ  اًمّميي ٤مسم٦م ًمٕمٜمييقا ذاح اًمرضمييؾ قمٚمٜميي٤ًم، وًمٙمييـ  ذا  ردٟميي٤م    

ٟمٚمٕمييـ اًمٜمًيي٤مء اعمرؼمضميي٤مت اىمرييداء سم٠موًمئييؽ إصيي ٤مب اًمٙمييرام اًمييذيـ ًمٕمٜمييقا اًمٔميي٤ممل 

ٜمٌٖميييل    ٟم طميييظ     وًمئيييؽ  رادوا شمرسمٞمييي٦م ذًميييؽ و ىميييرنؿ اًمرؾميييق  قمٚمٞميييف اًمًييي م ي

اًمٔمييي٤ممل وردقميييف قميييـ فمٚمٛميييف، ومييي٢مذا يمٜمييي٤م ٟم يييـ ٟمرييييد    ٟمروميييع صيييقشمٜم٤م ُمًيييٛمٕملم ًمٕمٜمرٜمييي٤م 

ًمٚمٗم٤مؾمييي٘م٤مت  و اعمرؼمضمييي٤مت  صييي طم٤ًم نيييـ، ويٖمٚمييي٥م قميييغم فمٜمٜمييي٤م    نيييذ  اًمقؾميييٞمٚم٦م 

شمٙمييق  شمرسمٞميي٦م نييـ، ومٝمييذا نييق اعمنمييوع،  ُميي٤م  ذا يميي٤م   وًٓ ٓ يؽمشميي٥م ُمييـ وراء نييذا 

 ٦م يمييييام  فميييـ  ٟمييي٤م ذم نييييذا اًمزُمييي٤م ، سميييؾ ىمييييد يؽمشمييي٥م ُميييـ وراء نييييذا اإلقمييي   ُمّميييٚم

اإلقم   ُمٗمًدة؛ ٕ  الق اًمٕمي٤مم ًميٞمس ُميع اإلؾمي م، وًميٞمس ُميع رشاريع اإلؾمي م، 

وميي٠مٟمرؿ شمًييٛمٕمق  ُميي  ً ًمييٞم ً هنيي٤مرًا يم ييػم ُمييـ اًمٗمًيي٤من واًمٗمجيي٤مر واًمييذيـ ٓ ظميي ن نييؿ 

اييييرؿ  يًييييٌق  ا  قمييييز وضمييييؾ، ويًييييٌق  اًمرؾمييييق ، ويًييييٌق  اًمييييديـ، واًم٘ميييي٤مٟمق  ٓ

سمذًمؽ،  ُم٤م ًمق ؾم٥م اًمي طمية اعمٚمؽ، ضم ًمي٦م اعمٚميؽ، ومنيقم٤م  ُمي٤م ي١مظميذ و ي٤ميمؿ 

ويًجـ وو  مم رظمر ، ومٙم٠مهنؿ ضمٕمٚمقا اعمٚمؽ وميقن ال ًمي٦م او٘مٞم٘مٞمي٦م، وميقن رب 

اًمٕمييييزة، وميييي٤ملق  ذًا ذم إُميييير سميييي٤معمٕمرو  واًمٜمٝمييييل قمييييـ اعمٜمٙميييير ٓ يًيييي٤مقمد ًمرٓمٌٞمييييؼ 

ِمييرؿ ورسمييام يًييجـ، صمييؿ الٝميير سمٚمٕمييـ اًمٜمًيي٤مء اًمٗميي٤مضمرات؛ ٕٟمييف ؾمييٞم١مظمذ وؾمييٞمذم وي

يّمييػم ُمٕمييف ُم ييؾ ُميي٤م صيي٤مر ُمييع سمٕمييض وييٕمٗم٤مء اإليييام  عميي٤م نزُميي٧م اًمٕمييران واٟمرٍميي 

 اًمٙمٗم٤مر، ؿمق ىم٤م  ص٤مطمٌؽ نذا اًمكم ُمق ص٤مطمٌؽ:

 نٝمٝمف ُمداظمٚم٦م:

نييذاح ىميي٤م :    أ  رُمٜميي٧م    اعمًييٞم ٞم٦م نييل اوييؼ؛ ٕهنيي٤م اٟمرٍمييت  ُمداظمٚميي٦م:

 قمغم اإلؾم م.

نٜميييي٤م  ذًا ذم ُمقوييييقع الٝميييير  ا   يمييييؼم!  نييييذا سمٞم٘مقًمييييف ُمًييييٚمؿ؛ وميييي٤معمٝمؿ اًمِمييييٞم :

سمييي٤مًمٚمٕمـ ًمٚمٛمرؼمضمييي٤مت ُمٌييي٤مرشة ييييدظمؾ ذم اًمًٞم٤مؾمييي٦م اًمنميييقمٞم٦م، وم ٞمييي٨م همٚمييي٥م قميييغم 
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 اًمٔمـ    نذا الٝمر يٗمٞمد رشع و ٓ وم .

 (  00: 39: 55/ 531) اهلدى والنور /

 ايطالّ ع٢ً َٔ ٜستهب ذلسًَا 

 ٚقت ازتهاب٘ هلرا احلساّ

  اًمييييييقرن  و يٚمٕمٌييييييق   ذا وضمييييييدت  ٟم٤مؾميييييي٤ًم يرشمٙمٌييييييق  اعم ييييييرم، ُميييييي  ً يٚمٕمٌييييييق -

 اًمِمٓمرٟم٩م ومٝمؾ بقز    شمًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ و ٟم٧م ُم٤مرًا قمٚمٞمٝمؿ؟

 ٓ؛ ٓ بقز  -

 : .. ( 42:  57/ 97) اهلدى والنور /

 زد ايطالّ ع٢ً تازى ايضال٠

 شم٤مرح اًمّم ة يٛمر قمٚمٞمف وي٘مق  اًمً م قمٚمٞمٙمؿ نؾ شمرد اًمً م قمٚمٞمف . واطمد -

  .رٟمٗم٤م ٟمٕمؿ شمرد اًمً م ًمٙمـ  ذا ص٤مطمٌرف وقمٔمرف يمام ىمٚمٜم٤م-

 : .. ( 51:  30/ 97) اهلدى والنور /

 ايطالّ ع٢ً املدخٔ ٚاحلًٝل

نييييؾ بييييقز  ومِميييي٤مء اًمًيييي م قمييييغم اعمييييدظمـ واوٚمٞمييييؼ، وُمييييـ يرقؾمييييؾ  اًمًيييي٤مرؾ:

  سم٤مٕٟمٌٞم٤مء، وٓ يريد اًمرضمقع قمـ نذ  اعمٕمّمٞم٦م؟

 ًم٦م.زْ  ذًا  شمرى قمغم اًمذي يدقمق  مم اًمٕمُ  اًمِمٞم :

   : .. ( 28:  37/  12) اهلدى والنور /
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 غٝب١ ايفاضل

ؾم١ما  رظمر: نيؾ بيقز همٞمٌي٦م اًمٗم٤مؾميؼ ًمٚمر يذير ُمٜميف وًمٕميدم اًمقىميقع ذم  اًم٤ًمرؾ:

  اًمٗمرٜم٦م يم٤مًمزٟم٤م  و اًمنىم٦م؟

  .ـمٌٕم٤ًم  ىمؾ ُم٤م ي٘م٤م  و ٓ وم٘مد ب٥م اًمِمٞم :

 : .. (  28:  59/  12) اهلدى والنور /

عم٤م ر يٜم٤م اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م  سم٤مح ]ًمٕم٤مرِم٦من اًمٚمٕم٥م ُمـ ضمٝم٦م، ور يٜمي٤م  اًمِمٞم :

دي٨م اًمرسمٞمع سمٜم٧م ُمٕمقذ ذم ص ٞم  ُمًٚمؿ  هنؿ يم٤مٟمقا يّمقُمق  صٌٞم٤مهنؿ ذم ذم طم

صيييقم قم٤مؿميييقراء ويمييي٤مٟمقا يٚمٝميييقهنؿ سم٤مًمٚمٕمييي٥م ُميييـ اًمٕمٝميييـ.. ُميييـ اًم٘مٓميييـ قميييـ اًمٓمٕمييي٤مم 

 واًمنماب طمرك ي٠ميت وىم٧م اإلومٓم٤مر.

 ذًا: بقز شمٕم٤مـمل ُم ؾ نذ  اًمّمقر ُم٤م دام ومٞمٝم٤م وم٤مردة، وًمق نذ  اًمٗم٤مردة زنٞمدة، 

 ٟم٤م  ىمق :  ٟمف بقز اؾميرٕمام  اًمرٚمٗمزييق  طمٞميٜمام ًمٞمس رضوري شمٙمق  واضم٦ٌم، نذا 

ٓ يٙمييق  ذم اؾمييرٕمامًمف ارشمٙميي٤مب حمرُميي٤مت، وًمييق    ومٞمييف صييقر؛ ٕ  اًمّمييقر اًمرييل 

 ومٞمٝم٤م ُمٜمٗمٕم٦م ًمٚمٜم٤مس ىمد  سم٤مطمٝم٤م اًمِم٤مرع اوٙمٞمؿ، هبذا يٜمرٝمل ضمقان قمـ اًم١ًما . 

 . : .. ( 6:  29/  13) اهلدى والنور /  

 اضتكباٍ تازى ايضال٠ يف ايبٝت
ًمريي٤مرح اًمّميي ة ذم سمٞمرييف، ُمييع انييؾ بييقز ًمإلٟمًيي٤م     يًيير٘مٌؾ ؿميي٘مٞم٘مف  ُمداظمٚميي٦م:

  رصار  قمغم شمرح اًمّم ة؟

 نؾ بقز    يًر٘مٌؾ؟ اًمِمٞم :
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 رصار  قمغم شمرح اًمّم ة؟ ؿم٘مٞم٘مف شم٤مرح اًمّم ة ذم سمٞمرف ُمع  ُمداظمٚم٦م:

نذ  اعم٠ًمًم٦م خترٚمػ  ذا يم٤م  اعمًر٘مٌؾ ٟمٗمض يد  ًمِم٘مٞم٘مف يٕمٜمل: يئس  اًمِمٞم :

ٌٚمف،  ُميي٤م    يميي٤م  يرضمييق    ارييدي سمًيي٥ٌم ُمر٤مسمٕميي٦م  ظمٞمييف ًمييف ُمٜمييف، ومٞمٜمٌٖمييل    ٓ يًيير٘م

ًمرييذيمػم  واًمٜمّمييٞم ٦م وميي٠مومم    ٓ ٟم٘م٤مـمٕمييف، وم٤معمًيي٠مًم٦م  ذًا خترٚمييػ ُمييـ  ٟمًيي٤م  ٔظميير 

ومييي٢م  يمٜمييي٧م ىميييد يئًييي٧م ُمٜميييف، ومييي٠مقمٚمـ اًمٕميييداء ًميييف وُم٘م٤مـمٕمريييف؛ ًمٕمٚميييف يرضميييع  مم ا  قميييز 

 وضمؾ ويرقب، و ٓ وم٤مؾمر٘م٤ٌمًمف وشمذيمػم  وٟمّم ف يٙمق   ومم و ومم.

 . : .. ( 7/ .. :   29النور /  ) اهلدى و

 ايتعاٌَ َع َٔ ٜتادس باحلساّ
 ُم٤م طمٙمؿ اًمرٕم٤مُمؾ سم٤مًمٌٞمع واًمنماء ُمع  طمد يرجر سم٠مؿمٞم٤مء حمرُم٦م رشقم٤ًم. اًم١ًما :

يٕمٜمل اًمذي يريد    يرٕم٤مُمؾ ُمٕمف يِمؽمي ُمٜمف  ؿمٞم٤مء ُم٤ٌمطم٦م، ًمٙمـ نق ذم  اًمِمٞم :

 اًمقاىمع يٌٞمع  يْم٤ًم  ؿمٞم٤مء حمرُم٦م، نٙمذا شمٕمٜمل.

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ُم  ً يٌٞمع اخلٛمر، ويٌٞمع ُم  ً إرز واًمرٛمر. ٞم :اًمِم

 ٓ. ُمداظمٚم٦م:

 ًمٞمش ٓ. اًمِمٞم :

 خمدرات ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 نق ي٘مق  اًمرٕم٤مُمؾ سم٤معم رم، نذا ُمٗمروغ ُمٜمف سم٠مٟمف ٓ بقز . اًمِمٞم :

 .. حمرُم٦م... يٌٞمع يمٚمف خمدرات.ُمداظمٚم٦م:

ًميذي اًمرٕم٤مُمؾ ُمٕمف سمٌمء حمرم وٓ حمٚميؾ؟ اًمرٕم٤مُميؾ ُميع نيذا اًمرضميؾ ا اًمِمٞم :

يٌٞمع اعم رم يٙمق  شمٕم٤مُمؾ ُم  ً،  ريد     شمٕم٤مُمؾ ُمٕمف،  ؿمؽمي ُمٜمف،  ؿمؽمي طم ًٓ 
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  م طمراُم٤ًم؟

 نذا اًمرضمؾ ير٤مضمر ذم  ؿمٞم٤مء حمرُم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ... ُم٤م ومٝمٛمرؽ.اًمِمٞم :

 يرٕم٤مُمؾ ُمٕمف، نق ي٘مق : ُم٤م طمٙمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 و ٟم٤م  ىمق  ُم٤مذا، و ٟم٧م شمنمح ُم٤مذا. اًمِمٞم :

 ٌٞمع اًمرٛمر.ي٤م  ظمل! نٜم٤مح رضمؾ يٌٞمع اخلٛمر، وي

ٓ، نييييق ُميييي٤م ي٘مّمييييد يٌٞمييييع ُمٕمييييف يشء، نييييق ي٘مّمييييد نييييذا يمٚمييييف اًمرجيييي٤مرة  ُمداظمٚميييي٦م:

  رُم٦م، ومٝمؾ نق يرٕم٤مُمؾ ُمٕمف، نق ي٘مّمد ذًمؽ؟اعم

 ي٘مّمد ُم٤مذا ي٤م  ظمل؟ اًمِمٞم :

 ي٘مّمد نذا اًمر٤مضمر اًمذي ير٤مضمر سم٤معم درات واخلٛمقر. ُمداظمٚم٦م:

 يرٕم٤مُمؾ ُمٕمف،  يش يٕمٜمل سم٤مًمرٕم٤مُمؾ؟ اًمِمٞم :

  ت،... ير٤مضمر ُمٕمف.يرٕم٤مُمؾ ُمٕمف ذم ُمٕم٤مُم ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤مذا يٕمٜمل سم٤مًمرٕم٤مُمؾ. اًمِمٞم :

 اؾم٠مًمف. ُمداظمٚم٦م:

 ؾم٠مًمٜم٤م ، وُم٤مذا ومٕمٚمٜم٤م؟ اًمِمٞم :

 اًمرٕم٤مُمؾ ُمٕمف سم٤مًمزواج واًمٓم ن، يرٕم٤مُمؾ ُمٕمف اضمرامقمٞم٤ًم  و دم٤مري٤ًم؟ ُمداظمٚم٦م:

 نق يِمؽمي اعم رُم٤مت، و ٟم٧م... ي٠ميت وي٠مظمذ ُمٜمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 نذا يٕمر  ًمف. ُمداظمٚم٦م:

ؾ يٌٞمييع خمييدرات و ييقر، و ٟميي٧م أ  شمِمييرٖمؾ ي٘مييق : نييق نييذا اًمرضميي ُمداظمٚميي٦م:
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ذم سم٘م٤مًم٦م  و يشء، وشمٌٞمع طم  ، نق بل يِمؽمي ُمٜميؽ، بيقز ًميؽ اًمرٕم٤مُميؾ ُمٜميف، 

 يٕمٜمل  ٟم٧م ُم٤م شمِمؽمي ُمٜمف  ر وٓ يشء.

 يٕمٜمل نق يِمؽمي ُمٜمل. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ، نق يِمؽمي ُمٜمؽ. ُمداظمٚم٦م:

  ذًا: نق يرٕم٤مُمؾ ُمٕمل ُمش  ٟم٤م  شمٕم٤مُمؾ ُمٕمف. نٙمذا. اًمِمٞم :

ُميير يمييذًمؽ،  ٟميي٤م ُميي٤مذا  سمٞمٕمييف طمراُميي٤ًم  م طميي ًٓ،    يمٜميي٧م  سمٞمٕمييف طميي ًٓ  ذا يميي٤م  إ

ومٝمق طم  ، و   يمٜم٧م  سمٞمٕمف طمراُم٤ًم ومٝمق طمرام، و   يمٜم٧م  سمٞمٕمف طمي ًٓ نيق يًيرٕملم 

 سمف ُم٤ٌمرشة قمغم طمراُمف، وم  بقز زم     سم٤ميٕمف، ومٝمٛم٧م قمكم؟

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 : .. (  57:  16/   93) اهلدى والنور /   
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 َٔ ٜتعاٌَ  ٌٖ ْكبٌ دع٠ٛ 

 َع ايبٓٛى ايسب١ٜٛ؟

سمٕمض اًمٜمي٤مس يْميٕمق   ُميقانؿ اًمريل نيل طمي   ذم اًمٌٜميقح ظمقومي٤ًم قمٚمٞمٝمي٤م ُميـ  -

اًمنييييىم٦م وي٠مظمييييذو  اًمٗمقارييييد وـمٌٕميييي٤ًم اظمييييرٚمط اعميييي٤م  اويييي   سميييي٤مورام ومٝمييييؾ ٟم٘مٌييييؾ 

 دقمقوؿ ًمٜم٤م  م ٟمرومض و   يم٤مٟمقا  ىم٤مرب ومٝمؾ ٟمّمٚمٝمؿ ويمٞمػ شمٙمق  صٚمرٝمؿ؟

ييييي٥م اًمييييذي يرٕم٤مُمييييؾ سم٤مًمرسميييي٤م صييييٚم٦م ؽ اًم٘مرًمييييبيييي٥م    شمٙمييييق  صييييٚم٦م اًم٘مرييييي٥م ذ -

ير قًميف دارياًم سم٤مًمٜمّميٞم ٦م واًمريذيمػم سمٕم٤مىمٌي٦م ُمي٤م  ،اعمًٚمؿ اعمِمٗمؼ قمغم  ظمٞمف اعمًيٚمؿ

و هنيؿ  ،نؿ قمٚمٞمف يمٛم ؾ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمً م وميٞمام يرٕمٚميؼ سم٤مًمرسمي٤م )قم٤مىمٌي٦م اًمرسمي٤م  مم ىميؾ(

ٓ يٜمٌٖميييل    يٖميييؽموا سمييي٠م   ُميييقانؿ اًمرسمقيييي٦م شمٜمٛميييقا وشمرسميييقا ٕ  ا  قميييز وضميييؾ اًميييذي 

َدىَم٤مِت ﴿ وظمٚمييييؼ ُميييي٤م يٕمٛمٚمييييق  ي٘مييييق  ظمٚمييييؼ اًمٌنميييي يييي ْرِن اًمّم  ٤م َوُييييي سَميييي ُؼ ا ُ اًمر   ﴾َيْٛمَ يييي

ظميي   ُميي٤م يرقنٝمٛمييف نيي١مٓء اعمراسمييق  يٜمٌٖمييل نٙمييذا    يٕم٤مُمييؾ نيي١مٓء  [:67البقددرة ]

سم٤مًمٜمّم  واعمققمٔم٦م وٓ يٜمٌٖمل    ٟم٤ٌمدر  مم ُم٘م٤مـمٕمرٝمؿ ونجرنؿ ًمٗم٤ًمد اعمجرٛمع 

ٕميييي٦م  ومًييييق  ٓ يٌ٘مييييك ٕٟمييييؽ    ومر يييي٧م سميييي٤مب انجيييير واعم٘م٤مـم) اًمييييذي ٟمٕمييييٞمش ومٞمييييف 

وطمٞمٜمذاح يٙمق  ظمػمًا ًمؽ    شمٕمرز  اًمٜم٤مس اٞمٕمي٤ًم  ( طمقًمؽ ُمـ اًمٜم٤مس  ٓ اًم٘مٚمٞمؾ

اعميي١مُمـ اًمييذي خييي٤مًمط اًمٜميي٤مس » :قمييغم ر س ضمٌييؾ وىمييد ىميي٤م  قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م

يٜمٌٖمييل  ،«ويّمييؼم قمييغم  ذانييؿ ظمييػم ُمييـ اًمييذي ٓ خييي٤مًمٓمٝمؿ وٓ يّمييؼم قمييغم  ذانييؿ

ٟمٗمًييف طمرضميي٤ًم ُمييـ ـمٕميي٤مُمٝمؿ وًمٙمييـ ذم قمييغم نييذا اعمييدقمق  مم ـمٕميي٤مُمٝمؿ    بييد ذم 

اًمقىم٧م ٟمٗمًف يٜمٌٖمل    يرذيمر نذا اًمذي ٟم٘مقًمف سمقضمقب ُمقاصٚمرٝمؿ وشمذيمػمنؿ سمام 

نييؿ ومٞمييف ُمييـ اعم ٤مًمٗميي٦م، وميي٢مذا يميي٤م  يمييذًمؽ وميي  ٟمييره ذم ذًمييؽ سم٠مؾميي٤ًم ُمييـ  يمييؾ ـمٕميي٤مم 
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نيييي١مٓء  و  ضم٤مسميييي٦م دقمييييقوؿ،  ُميييي٤م    شمًييييرج٤مب دقمييييقوؿ داريييياًم و سمييييدًا وٓ يٜمّميييي  

ٞم ٦م ومٝميذا نيق اًمٜمٗمي٤من ونيذا نيق اًميذي يٙميق  قم٤مىمٌي٦م اعمًرجٞم٥م ًمدقمقوؿ نؿ سمٜمّم

٥م اعمًيييٚمٛمق  قم٘مييي٤مب ُميييـ رهبيييؿ سمًييي٥ٌم شميييريمٝمؿ ًمألُمييير سمييي٤معمٕمرو  ٞم ُمييير     يّمييي

 واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر.

 : .. (  26:  47/ 97) اهلدى والنور /

 

 ايهتب اييت تطبعٗا ايبٓٛى ايسب١ٜٛ

ذ  سمٕميض اًمٌٜميقح اًمرسمقيي٦م شمٓمٌيع يمري٥م اًمٕم٘مٞميدة اًمًيٚمٗمٞم٦م، يمٞميػ ىميراءة ني ُمداظمٚم٦م:

 اًمٙمر٥م ...

ُمـ قمر     نذ  اًمٙمر٥م ُمـ شمٚمؽ اًمٌٜمقح  و ذاح اًمٌٜمؽ ٓ يًرٕملم هب٤م  اًمِمٞم :

 قمغم اًمٕمٚمؿ .... 

٤م ُمييـ اًمٌٜمييؽ اًمٗميي ين سمقضمييقب اًمييدقمقة  ُمداظمٚميي٦م: يٙمرٌييق  ظمٚمييػ اًمٙمريي٤مب:  يامًٟميي

  مم ا  ـمٌٕم٧م نذا اًمٙمر٤مب ...

 ... نق وقيـ عمٜمٙمرنؿ    مل يٙمـ ؾم ري٦م ُمـ يمر٥م اًمٕمٚمؿ. اًمِمٞم :

 (00:37:32( /2أهل احلدوث واألثر ) -جدة)فتاوى 
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 َػازن١ ايٛاقعني يف َعاَالت 

 زب١ٜٛ يف ايتذاز٠
نؾ بقز ًمٚمٛمًٚمؿ    يِم٤مرح ؿمي ص سمرجي٤مرة، وًمٕميؾ نيذا اًمِمي ص  ُمداظمٚم٦م:

 ًمٕمٚمف قمٜمد  سمٕمض اعمٕم٤مُم ت اًمرسمقي٦م، ومٙمٞمػ نذ  او٤مًم٦م؟

الييقاب ي١مظمييذ ويي٤م ؾمييٚمػ: نٜميي٤مح ومرييقه ونٜميي٤مح شم٘مييقه، اًمٗمرييقه:  ٟمييف  اًمِمييٞم :

قز ُم٤م دام    ُم٤مًمف ًمٞمس رسمقًي٤م ... وُم٤م دام    اًمنميم٦م ًمٞم٧ًم ىم٤مرٛمي٦م قميغم  ؾمي٤مس ب

 رسمقي، ًمٙمـ اًمر٘مقه آسمرٕم٤مد قمـ اًمرٕم٤مو  ُمٕمف ... اعمنموع ضم٤مرز رشقًم٤م.

 (00:36:07( /2أهل احلدوث واألثر ) -)فتاوى جدة

 َكاطع١ َٔ ٜعٌُ يف بٓو زبٟٛ

ويمييؾ واطمييد ُمييٜمٝمام ـمٞميي٥م، ومٞمييف  ٟمًيي٤م  ًمييف  خ يِمييرٖمؾ ذم سمٜمييؽ رسمييقي،  ُمداظمٚميي٦م:

يًيٙمـ ًمقطمييد  ذم ؾميٙمـ ظميي٤مص، وم٠مظمقٟميي٤م نيذا اًمييذي ٓ يِميرٖمؾ ذم اًمٌٜمييؽ ير ييرج 

 ُمـ اًمذن٤مب  مم زي٤مرة  ظمٞمف ونذا ـمٌٕم٤ًم ي٘مدم ًمف اًمٓمٕم٤مم، ومام طمٙمؿ نذا اًمذن٤مب؟ 

 ذا يم٤م  اًمذن٤مب ٓ ي٘مؽم  ُمٕمف اًمرذيمػم واًمٜمّم  نذا إخ اًمذي يٕمٛمؾ  اًمِمٞم :

اعم ٤مًمٓميي٦م واعمٓم٤مقمٛميي٦م،  ُميي٤م  ذا يميي٤م  ُميي٤م  ذم اًمٌٜمييؽ، ومييام يٜمٌٖمييل    شمٙمييق  ُم ييؾ نييذ 

سملم روٟم٦م و ظمره يذيمر  ظم٤م ، وميام ومٞميف ُمي٤مٟمع واو٤مًمي٦م نيذ     ي٠ميميؾ ُميـ ـمٕم٤مُميف و   

 ينمب ُمـ رشاسمف. 

 يٕمٜمل اًمرذيمػم ٓ يٙمق  يمٚمام زار .  ُمداظمٚم٦م:
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 ٓ، و ٟمام ُمراوطم٦م.  اًمِمٞم :

 (  00:  42:  16/ 437) اهلدى والنور/

 ٌٖ تكبٌ ٖد١ٜ املسابٞ

 ?ي٠ًم  سمٕمْمٝمؿ نؾ شم٘مٌؾ ندي٦م رضمؾ يمًٌف ُمـ رسم٤م ظم٤مًمص ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م    شم٘مٌؾ نديرف نٙمذا ٓ،  ُم٤م  ذا يم٤م  ىمٌقًمف نديريف يمقؾميٞمٚم٦م ًمري٠مًمٞمػ  اًمِمٞم :

 ?ىمٚمٌف وم٘مٌقًمف نديرف يمام ًمق ىمٌؾ ندي٦م يم٤مومر سمٜمٗمس اًم٘مّمد، واو  القاب

ٟمٕميييؿ، ىمْميييٞم٦م اًمرييي٠مًمٞمػ نيييذي ُميييـ  ي ٟم٤مطمٞمييي٦م شمٙميييق  يٕمٜميييل، ُميييـ  ضميييؾ  ُمداظمٚمييي٦م:

 ?دقمقشمف ًمٚمديـ

 ?نق نذا ًمٙم٤م  ؿمق اًمِمٞم :

ٟمٕمؿ... ٟمٗمًف  ذا يم٤م  ُم٤مًمف خمرٚمط يٕمٜمل طمي   وطميرام، يٕمٜميل  ٛميؾ  ُمداظمٚم٦م:

 ?دم٤مرة ورسمام ي٠مظمذ راشم٥م ومٞمف ُمـ سمٜمؽ  و يمذا

نييذا  ذا يميي٤م  اًمٖم٤مًميي٥م قمٚمٞمييف اًمرسميي٤م وميي٤موٙمؿ نييق نييق، و ذا يميي٤م  اًمٖم٤مًميي٥م  اًمِمييٞم :

 او   ومٞمجقز ُمع اًمٙمران٦م اًمرٜمزاٞم٦م.

 يمران٦م شمٜمزاٞم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ( 00:  33:  10/ 664) اهلدى والنور/

 (  00:  18:  24/ 664) اهلدى والنور/
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 صسف ايصنا٠ يًُطًِ ايعاصٞ
ي٘مق  إخ : نؾ بقز رص  اًمزيم٤مة  مم اعمًٚمؿ اًمٕم٤ميس اعم ري٤مج  ُمداظمٚم٦م:

 ن٤م واًمِمٞمٕم٦م يمذًمؽ؟ 

 ذا يمييي٤م  اعم٘مّميييقد سميييذًمؽ: ضمٚمٌيييف ٟم يييق اخليييػم.. ٟم يييق اًمّمييي ة.. ٟم يييق  اًمِميييٞم :

 اًمًٜم٦م وم  سم٠مس، و ٓ ومٖمػم   ومم سمذًمؽ ُمٜمف. 

 واًمِمٞمٕم٦م؟ ُمداظمٚم٦م:

 واًمِمٞمٕم٦م  يْم٤ًم. اًمِمٞم :

 . : .. ( 8:  45/   100) اهلدى والنور /  

 دع٠ٛ ايٓطا٤
يمٜمييي٧م راضميييع ُمييـ اًم٤ٌميمًييير٤م  طميييدي٨م، ضمٚمًيي٧م ذم اًم٤ٌميمًييير٤م   رسمٕميييلم  اًمًيي١ما :

ة، يقم، وص٤مر قمٜميدي مح٤مؾمي٦م وهميػمة قميغم اًميديـ وطمرىمي٦م، ويمٜمي٧م ىميقي ذم اًميدقمق

ا  قميز  ،ومٙمٜم٧م داراًم ُمر رح ومٞمٝمي٤م،  دقميق الٜمًيلم اًميذيمقر واإلٟمي٤مث، واوٛميد  

وضمييؾ وومييؼ و ظمييذ سمٞمييد يم ييػم ُمييـ اًمٌٜميي٤مت اطمرِمييٛمـ وًمًٌييـ اوجيي٤مب ويمييذًمؽ ُمييـ 

اًمِم٤ٌمب، ًمٙمـ ُمع يم رة اإلُم٤ًمس شم٘مؾ اإلطم٤ًمس، يٌدو    اًمٕم٤مـمٗم٦م سمد ت ختػ 

ُميـ ظمي    ؿمقي ؿمقي، وسمد ت  ضمد صٕمقسم٦م ذم اًمٙم م ُمٕمٝمؿ، ظم٤مص٦م ُميع يم يػم

سمٕمييض اًمٕمٚمييامء زم، ي٘مقًمييقا:  ٟمييف ٓ بييقز وقمييظ اًمٌٜميي٤مت  و اًمٜمًيي٤مء سمييدو  طمجيي٤مب، 

وٟم ـ ُمقفمٗملم ُمع سمٕمض ذم همروم٦م واطمدة... سمٓمٌٞمٕم٦م اًمٕمٛمؾ سميدو  طمجي٤مب، ومٝميؾ 

ٓ بيييقز اعم٘م٤مسمٚمييي٦م ذم اًميييققمظ سمٞميييٜمام بيييقز اعم٘م٤مسمٚمييي٦م ذم اًمٕمٛميييؾ؟ نيييذ  ٟم٘مٓمييي٦م، سميييس 

 قمٜمدُم٤م  ريد      دث ذم اًمديـ   رج يم ػمًا.
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 ون١مٓء اًمذيـ ىم٤مًمقا ًمؽ قمٚمامء؟ ٞم :اًمِم

 قمغم إىمؾ يًٛمقا  ٟمٗمًٝمؿ قمٚمامء. ُمداظمٚم٦م:

 ٓ. اًمِمٞم :

  ٟم٤م طمٌٞم٧م  ؾمؽمؿمد سمر يؽ. ُمداظمٚم٦م:

ًمـ شمًٛمٕمف ُمٜمٝمؿ، نؿ ًمق  رادوا ٟمّمٞم رؽ، ؾمٞم٘مقًمق   ؾم٠مىمق  ًمؽ ؿمٞمئ٤مً  اًمِمٞم :

ًميييؽ: ٓ شم٘مٕميييد نيييذا اعمجٚميييس،  ي: ـمٚميييؼ وفمٞمٗمريييؽ سم٤مًم  صمييي٦م. ومٝميييؿ  ذا ىمييي٤مًمقا ًميييؽ 

ًمييؽ ييي٠ميت يم ُمٝمييؿ اًمييذي  ٟميي٧م ٟم٘مٚمرييف زم رٟمٗميي٤ًم،  ُميي٤م اًمٙمٚمٛميي٦م إومم ٓ نٙمييذا، سمٕمييد ذ

ي٘مقًمقنيي٤م ًمييؽ، و ٟمييي٧م شم٘مييق  نيييؿ اًمٙمٚمٛميي٦م اًمييذي ىمٚمرٝمييي٤م زم، ونييذا واىميييع  ٟمييؽ  ٟمييي٧م 

 قم٤ميش ُمٕمف، ومٚمامذا ٓ بقز؟

 يٛمٙمـ إُمر  ر٤مج  مم شمقوٞم   ًمٞمس يمذًمؽ؟

 ـمٌٕم٤ًم. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمًي٤م  سم٤مؾميرٓم٤مقمرف  يٕمٜمل آظمر ط ذم اًمنمع وٜمقع، ونٜم٤مح ومرن سملم اًمِمٞم :

    ٓ خيرٚمط، و ٟم٤ًم  رظمر يٗمرض قمٚمٞمف آظمر ط.

ُمييي  ً: اًمقاطميييد ُمٜمييي٤م يٜميييز  اًمًيييقن وظم٤مصييي٦م  ذا يمييي٤م  اًمًيييقن ُميييزدطمؿ، دميييد ذم 

اًمٓمريؼ ٟم٤ًمء، يش نٞميؽ ويش نٞميؽ.. و مم رظمير ، ُمي٤مذا يٗمٕميؾ؟ يميام ىمي٤م  شمٕمي٤ممم: 

َٗمُٔميييقا وُمييي ﴿ ٤مِرِنْؿ َوَ ْ ـْ َ سْمَّمييي
قا ُِمييي ييي ١ْمُِمٜملَِم َيُٖمْمُّ ْؾ ًمِْٚمُٛمييي ، ًمٙميييـ [76]الندددور ﴾ُروضَمُٝمؿْ ىُمييي

 ٟمًيي٤م  يريييد    يٜمرٛمييل ًمدراؾميي٦م قمٚمييؿ ُميي٤م،  مم ضم٤مُمٕميي٦م ُميي٤م، واًمرييدريس ومٞمٝميي٤م خمييرٚمط، 

نٜميي٤م ٓ بييقز ًمييف    يٓمٚميي٥م نييذا اًمٕمٚمييؿ هبييذا اعم ييرَٚمط، ٕ  ا  مل يٙمٚمٗمييف    يرُمييل 

ٚمج٦م ىمد يٜمجق، وىمد ٓ يٜمجق، ويمام ىم٤م  قمٚمٞمف اًمً م:  وُمـ طم٤مم طمق  »ٟمٗمًف ذم اًمُّ

 .«  ي٘مع ومٞمفاوٛمك يقؿمؽ  

وم٤مٔ   ٟم٧م  و همػمح نذ  اًمقفمٞمٗم٦م اًمذي شمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م،  ٟم٤م  ىمق   ُمي٤م و ُمي٤م، ٕٟميف ٓ 

 رييييد     وميييرض ر ييييل قميييغم هميييػمي،  ُمييي٤م    شمٙميييق   ٟمييي٧م ُمْميييٓمر ذم نيييذا اًمٕمٛميييؾ 
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 ومٞمجقز، و ٓ همػم ُمْمٓمر وم  بقز.

ًمق ومروٜم٤م وىمٚم٧م زم  ٟم٤م ُمْمٓمر، وم٠مٟم٤م قمٜمدي اؾمرٕمداد     ٟم٤مىمِمؽ، ًمٙمـ ٓ  ريد 

ا اعمييدظمؾ وٓ  ريييد     ًميي٩م نييذا اعمييقًم٩م، وميي٢مذا يم٤مٟميي٧م وفمٞمٗمرييؽ نييذ      دظمييؾ نييذ

 ُمـ اًم٘مًؿ إو ، يٕمٜمل ُمْمٓمر، طمٞمٜمئذ ي٠ميت ضمقاسمؽ ًمٚمٛمِم٤مي  ذم حمٚمف.

وىمييقنؿ: ٓزم يٙمييق  سمٞمٜمييؽ وسمٞمييٜمٝمؿ طمجيي٤مب،  ٟميي٧م ٓزم شمٕمٙمييس قمٚمييٞمٝمؿ إُميير 

 وشم٘مق : ىمقًمقا ًمٚمٗمرٞم٤مت  ٟمف ٓزم يْمٕمقا سمٞمٜم٤م وسمٞمٜمٝمـ طمج٤مب، وًمٞمس ٟم ـ.

 راح يًرجٞمٌقا.ُم٤م  ُمداظمٚم٦م:

ٓ، اًم٘مْمييٞم٦م أ  ًمييٞمس اًمٙميي م ُمييع اًمٗمرٞميي٤مت، اًمٙميي م ُمييع نيي١مٓء اًمييذي  اًمِمييٞم :

ؾمٛمٞمرٝمؿ قمٚمامء،  ٟمف سمد  ُم٤م ي٘مقًمقا ًمؽ:  ٟم٧م ٓ بيقز    شميرٙمٚمؿ  ٓ سمٞمٜميؽ وسمٞميٜمٝمؿ 

 طمج٤مب، ٟم٘مق  نؿ: ىمقًمقا ن١مٓء اًمٗمرٞم٤مت    ير جٌقا.

 ُمْميٓمر، ًميري ام و ظمػمًا  ٟم٤م  ىمق  سمدو  ُم٤م  دظمؾ سمرٗم٤مصٞمؾ  ٟمي٧م ُمْميٓمر  و هميػم 

يرًييٜمك ًمييؽ قمٛمييؾ رشقمييل  يم يير ُمييـ اًمييذي  ٟميي٧م ومٞمييف، وذم طمٙمييؿ قمٛمٚمييؽ نييذا يمييام 

ىمٚم٧م رٟمٗم٤ًم، وم٠مٟم٧م جمرٛمع ُمع الٛميع ومٞميف ؿمي٤ٌمب ذم ؿمي٤مسم٤مت ذم ؿمي٤ٌم  ذم ومرٞمي٤مت.. 

 مم رظميير ، ٓ  ره ُم٤مٟمٕميي٤ًم  سمييدًا  ٟمييؽ شميي٠مُمر سميي٤معمٕمرو  وشمٜمٝمييك قمييـ اعمٜمٙميير ُمييع همييض 

 اًمٌٍم.

ث ؾميٜمقات، واًمٜمّمي٤مر  واعميقاقمظ .. ُمٜمٝمؿ ُمـ ُم٣م قمٚمٞمٜم٤م ُمٕمٝمؿ صمي ُمداظمٚم٦م:

 ُمرر٤مًمٞم٦م، وًمٙمـ ًمٞمس نٜم٤مح اؾمرج٤مسم٦م.

 ا   يمؼم. اًمِمٞم :

وسمٕمْمييٝمؿ  قمٛمييؾ ُمٕمييف ذم ٟمٗمييس اعمٝمٜميي٦م قمٛمييؾ ُمٞمييداين وقمٛمييؾ ُمٙمرٌييل،  ُمداظمٚميي٦م:

وظم   اًمٕمٛمؾ اعمٞمداين ذم اًمٜمٝم٤مر اًم٤ًمقم٦م قمنم  و  طمده قمنمي يقُمٞمي٤ًم اًمٚمٞميؾ قميغم 

آؾمرج٤مسم٦م، نؾ بيقز اعمٓمٕمؿ...، ومٛم ؾ نذا ونق ُمٙم٥م قمغم اعمٕمّمٞم٦م وراومض 

 إيمؾ ُمٕمف، ُم١مايمٚمرف وُمِم٤مرسمرف؟
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  ٟم٧م ُمًرٛمر ذم ٟمّمٞم رف  و شمريمرف؟ اًمِمٞم :

 ُمًرٛمر. ُمداظمٚم٦م:

 ُمـ اٚم٦م اؾمرٛمراريرؽ    شم١مايمٚمف وشمِم٤مرسمف وشمٜم٤مص ف. واو ؟ اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ًمٙمـ ًمق ومروٜم٤م ٓ ؾمٛم  ا   ٟمؽ يئ٧ًم ُمٜمف، ٟمٗمْم٧م  يدح ُمٜمف، نذا ٓ  اًمِمٞم :

 خت٤مًمٓمف سم٤معمرة.

 ٓ اوٛمد   ُم٤م وصٚمٜم٤م نذا. داظمٚم٦م:ُم

 اوٛمد  ، وذًمؽ ُم٤م ٟمٌٖمل، وًمذًمؽ وم٠ميمٚمؽ ورشسمؽ ُمٕمف ضم٤مرز ا٤مُم٤ًم. اًمِمٞم :

ذم سمٕمض اًمزُم ء ُمـ ـمٌٕمف اًمٗمٙم٤من٦م واعمرح و طمٞم٤مٟم٤ًم شمٙمق  اًمٗمٙم٤من٦م  ُمداظمٚم٦م:

 قمغم ؿمٙمؾ اؾمرٝمزاء وؾم ري٦م سم٤مًمديـ.

 ا   يمؼم. اًمِمٞم :

قب، آؾميرٝمزاء سم٤معمريديـ سمِميٙمؾ قمي٤مم، ومٛم  ً آؾمرٝمزاء سم٤مًمٚم ٞمي٦م سمي٤مًم  ُمداظمٚم٦م:

آؾمييييرٝمزاء سم٤مًمييييديـ قمييييغم  ؾميييي٤مس  ٟمييييف ُمقديييييؾ ىمييييديؿ وُمقويييي٦م، وميييي٠ماام  ومْمييييؾ:    

  ٟمداريييف سميي٤مًمٙم م اًمٚمٓمٞمييػ  و ٟمْمييٖمط قمٚمٞمييف وٟمِمييد قمٚمٞمييف سميي٤مًمٙم م، ٟمِمييدد  ٟمًيي٤مير  و

 قمٚمٞمف؟

 نذا سم٤مرح ا  ومٞمؽ خيرٚمػ  ذا يمٜم٧م طمدي٨م قمٝمد سم٤مٓشمّم٤م  سمف. اًمِمٞم :

 ٓ ىمديؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ذا يمٜم٧م ىمديؿ آشمّم٤م  سمف، وم  سمد  ٟمؽ  ؾمٛمٕمرف ُم٤م ب٥م ًمف قمٚمٞمؽ ُمـ  :اًمِمٞم 

 اًمٜمّمٞم ٦م.

 اوٛمد   ُم٤م ىمٍمت ُمٕمف، ًمٙمـ  ريد إؾمٚمقب إُم ؾ... ُمداظمٚم٦م:



 التعامل مع املشله املتلبص باحملرمات --------------------------- جامع تراث العالمة األلباىي يف امليهج

578 

 ٟم٤م رشمٞمؽ سم٤مًمٙم م، وم٠مٟم٤م  ىمق  ٓ سمد  ٟمؽ  ؾمٛمٕمرف ُم٤م ب٥م ُمـ اًمٜمّميٞم ٦م  اًمِمٞم :

ٚمِميي ص اًمييذي واعمققمٔميي٦م اوًييٜم٦م، ومييٜمٗمس اًمٙميي م اًمييذي ىمٚمرييف ًمييؽ  ييي٤م  سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًم

سمرٕمٞمش  ٟم٧م و ي٤م  سمٕمٛمٚمؽ، ىمٚم٧م ًمؽ:  ٟمف  ذا يئ٧ًم ُمٜمف و ٓ، وم٠ميْم٤ًم ٟمٗمس اًمٙم م 

ي٘مي٤م  ًميؽ سم٤مًمٜمًي٦ٌم نيذا اًمٜميقع اًم ي٤مين، وم٠مٟمي٧م ٟمّمي رف ُميرة سمٕميد ُميرة ويميرة سمٕميد يمييرة، 

وم٢مذا وصٚم٧م  مم اًمٞم٠مس ُمٜمف وشمٜمٗمض يدح ُمٜمف، اقمٛميؾ ًميف اًمي زم ُميـ اًمٙمي م اًميذي 

 برح....؛ ٕٟمف يمام ىمٞمؾ:

 م  سلعاوووووسَّلللعسوووووع  ؼووووور

 

 

 

 وَّللِوووور تؽػقووووه َّلل شووووسرة 

 واو ؟ 

 واو . ُمداظمٚم٦م:

وٓ سمد  ٟمؽ ومٝمٛمرف ُمـ اٚم٦م ُم٤م ومٝمٛمرف  ٟمف ي٤م  ظمل ص ٞم   ٟمؽ ايزح،  اًمِمٞم :

ًمٙميييـ  ٟمييي٧م ذم قمٚمٛميييؽ  ٟمييي٧م  ٟميييؽ رضميييؾ ُمًيييٚمؿ، وم٠مٟمييي٧م شمًييي ر ُميييـ اًميييديـ و نيييؾ 

اًمديـ،  ٓ شمٕمر     نذا خيرضمؽ ُمـ اًمديـ يمام ختيرج اًمِميٕمرة ُميـ اًمٕمجيلم،  و 

 اٛمؽ طمرام طم  ، شمٙمٗمر  و ٓ شمٙمٗمر، قمغم وقء ُم٤م يًٛمٕمؽ شمًيٛمٕمف،    نذا ٓ

 ذا ىمييي٤م  ًميييؽ:  قميييقذ سمييي٤م   ٟمييي٤م ٓ  رييييد يميييذا..  مم رظمييير ، شمًيييرٕمٛمؾ اًمٚميييلم ُمٕميييف، و ذا 

 ر ي٧م ُمٜمف ٓ ُم٤ٌمٓة ومر٘مًق قمٚمٞمف.

ٓ نييق ُمييـ الييزء إو  اًمييذي ذيمرشمييف، ًمٙمييـ ُمر٠مُمييؾ داريياًم سمرمحيي٦م ا   ُمداظمٚميي٦م:

  همٗمقر رطمٞمؿ.وقمٗمق ا ، وي٘مق     ا 

 ٟمٕمؿ، ًمٙمـ  ٟم٧م شمًٛمٕمف  يْم٤ًم  ٟمف ُمـ ا٤مم صٗم٦م ا   ٟمف ؿمديد اًمٕم٘م٤مب. اًمِمٞم :

 ؾمٛمٕمٜم٤م ، ًمٙمٜمف ُمٍم قمغم إومم. ُمداظمٚم٦م:

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

َز ﴿وأي٦م شم٘مق :  قًءا ُبْي ْؾ ؾمُي ـْ َيْٕمٛمَي رَي٤مِب ُمَي
ِؾ اًْمٙمِ ٠َمَُم٤مٟمِٞم ُٙمْؿ َوٓ َ َُم٤ميِن  َ نْي

ًَمٞمَْس سمِ

رع ؾمٛمٕمف هبذ  أي٦م، ونٜم٤مح طمدي٨م يدٟمد  طمق  نذا اعمٕمٜمك ، اىم[567]النسل  ﴾سمِفِ 
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سمٚمٗمظ رظمر، ُمٕمٜم٤م  ص ٞم ، ًمٙمـ ُم٤م نق صم٤مسم٧م قمـ اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م، وم٠مٟم٤م  ذيمر  

 ًمٜمرُمل قمّمٗمقريـ سم جر واطمد.

ـ اخلٓم٤ٌمء يم ػم ٟمٙمؿٓ  سمد ؾمٛمٕمرٛمق  ُم  . وًٓ:  ذيمريمؿ سم٠م  نذا اودي٨م وٕمٞمػ،ٕ 

 صم٤مٟمٞم٤ًم: ُمٕمٜم٤م  اٞمؾ.

ظ اًمٜميي٤مس ُم ييؾ نييذا اًمرضمييؾ اًمييذي  ييدصم٧م قمٜمييف أ ، ٟم٘مييق  ًمييف وميي٢مذا  ردٟميي٤م    ٟمٕميي

اًمٙمييٞمس ُمييـ دا  ٟمٗمًييف وقمٛمييؾ عميي٤م سمٕمييد اعمييقت، واًمٕميي٤مضمز ُمييـ  شمٌييع »ذم اوٙمييؿ: 

 .«ٟمٗمًف نقان٤م واٜمك قمغم ا  إُم٤مين

 .اقمرؼم -وًمق يم٤م  وٕمٞمٗم٤مً -ومٝمذا اًمٜمقع ُمـ اًمٌنم مل يٕمٛمؾ سم٤مٔي٦م، وٓ سم٤مودي٨م 

 (  00:  43: 04/ 252) اهلدى والنور / 

 (  00:  50:   11/ 252) اهلدى والنور /

 (  00:  51: 38/ 252) اهلدى والنور /

 )اٟمرٝم٧م اعم٤مدة اًمّمقشمٞم٦م(

 َكاطع١ َٔ أقس ايصْا ٚمل ٜٓهسٙ
ؿمٞم ٜم٤م! زم قمٛم٦م َ ِصُٚمٝم٤م سمام ي٘مدر ا  زم قمز وضميؾ، وني٤م اسميـ واًمٕمٞمي٤مذ  اًم١ًما :

، وقمٛمريل اطمرْميٜمرف سم٤م  قمٛميؾ سم٤مًمزٟمي٤م، وزوضميرٝمؿ اعم ٙمٛمي٦م وزوضمريف  ٟمجٌي٧م وًميداً 

ذم سمٞمرٝميي٤م، ومييام يميي٤م  ُمٜميي٤م    ىم٤مـمٕمٜم٤منيي٤م، قمييغم نييذا اًمٕمٛمييؾ اًمييذي ىم٤مُميي٧م سمييف ُمييع اسمٜمٝميي٤م، 

 ومٝمؾ ٟم ـ خمٓمئق  قمغم ذًمؽ؟

مل شمقويي  ُميي٤مذا ىم٤مُميي٧م نييل،  ٟميي٧م شمييرٝمؿ اسمٜمٝميي٤م سميي٤مًمزٟمك، ونييل اطمرْمييٜم٧م  اًمِمييٞم :

وًمد اًمزٟمك، ومٝمذا ٓ يٙمٗمل ذم  ديد اًم١ًما  ًمٜمٕمٓمٞمؽ القاب، نؾ نل روٞم٧م 

 سمام ومٕمؾ اسمٜمٝم٤م؟

 ٟمٕمؿ. اًم٤ًمرؾ:
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 نٙمذا يٜمٌٖمل    شم٘مق ، روٞم٧م سمام ومٕمؾ اسمٜمٝم٤م ومل شمٜمٙمر ذًمؽ قمٚمٞمف؟ اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ ومل شمٜمٙمر. اًم٤ًمرؾ:

 و ٟم٧م ُمر ٘مؼ و٤م شم٘مق . اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. اًم٤ًمرؾ:

 ٓ بقز    شم٤ًمقمدن٤م. اًمِمٞم :

  ٟم٤م  ىمق  ؿمٞم ٜم٤م ىم٤مـمٕمٜم٤من٤م سمٕمدم زي٤مرشمٜم٤م ن٤م سمٕمد قمٛمٚمٝم٤م نذا. اًم٤ًمرؾ:

٤ٌمدر  مم ذنٜمل  ٟمؽ طمٞمٜمام يمٜم٧م شمقاصٚمٝم٤م  ًـ ص ٞم  يم ُمؽ  ٟم٤م شم اًمِمٞم :

  ًمٞمٝم٤م  يْم٤ًم، وم٢مذا ىم٤مـمٕمرٝم٤م ومٜمٕمؿ ُم٤م ومٕمٚم٧م.

 حم٘مق  ٟم ـ ذم ذًمؽ؟ اًم٤ًمرؾ:

ٟمٕمؿ ُم٤م ومٕمٚم٧م ٟمٕمؿ، نذ  ُم٘م٤مـمٕم٦م  ،  ُم٤م  ذا يم٤مٟم٧م نل ُمًرٜمٙمرة ًمألُمر  اًمِمٞم :

واطمرْمٜم٧م اًمقًمد ومٝمذا  ُمر شمِمٙمر قمٚمٞمف،  ُم٤م  ذا يم٤مٟم٧م همػم ُمًرٜمٙمرة عم٤م ومٕميؾ اسمٜمٝمي٤م 

 ـمٕم٦م شمٙمق  قمغم سم٤مهب٤م، وقمغم ُمقوٕمٝم٤م.وم٤معم٘م٤م

 (00:  27: 45/ 260) اهلدى والنور / 

 إَاّ ٜؤّ ايٓاع ٖٚٛ سًٝل
نييذا اإلُميي٤مم اًمييذي ييي١مم اًمٜميي٤مس ونييق طمٚمٞمييؼ، ذم ر ي  وًمئييؽ اخل٤مصيي٦م  اًمًيي٤مرؾ:

اًمييذيـ  رشت  ًمييٞمٝمؿ ووصييٗمرٝمؿ سميي٠مهنؿ دوٟمييف ذم اًمٕمٚمييؿ واًمٗم٘مييف واًم٘مييراءة، ًمٙمييٜمٝمؿ ظمييػم ُمٜمييف 

ًميييرهبؿ، نييي١مٓء اعمر٘ميييق  اًمّمييي٤موق ، ُم٘مٍميييو  ُميييع نيييذا  ذم اًمٕمٛميييؾ سميييديٜمٝمؿ واشم٘مييي٤مرٝمؿ

اًمِمييٕم٥م اًمييذي يمييام ىمٚميي٧م يٖمييؽم هبييذا اإلُميي٤مم اوٚمٞمييؼ ويِمييق   ُميي٤م ييي١مم اًمٜميي٤مس وطمٚمٞمييؼ،  ذًا 

طمٚمييييؼ اًمٚم ٞميييي٦م ٓ يشء، ُمرييييك نييييذا ييييي١مصمر ذم الٛمٝمييييقر؟، طمٞمييييٜمام يٙمييييق   وًمئييييؽ اًمٜميييي٤مس 

 ؟إشم٘مٞم٤مء واًمّم٤موق  همػم ىم٤مرٛملم سمقاضم٥م اًمرٕمٚمٞمؿ واًمرذيمػم، واو 
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 : واو .الٛمٝمقر

يٕمٜمل اإلُم٤مم دقم٤ميرف  مم    طمٚمؼ اًمٚم ٞمي٦م ًميٞمس ُمٕمّميٞم٦م سمٗمٕمٚميف ونيذا سمي   اًمِمٞم :

ؿمؽ ي١مصمر، وًمٙمـ نذا اًمٗمٕميؾ ؾميق  ييذن٥م  صمير   ذا ُمي٤م ىمي٤مم اًمّمي٤موق  اًمٕمي٤معمق  

سم٤م  طمٚميؼ اًمٚم ٞمي٦م ُمٕمّميٞم٦م وُمٕمّميٞم٦م يمٌيػمة، ؾميٞمرٜمٌف اًمِميٕم٥م اًميذي يْميٓمر    يّميكم 

٤مم نييق يمييٌٕمض إرٛميي٦م اًمييذي وراء نييذا اإلُميي٤مم اوٚمٞمييؼ، ويٕميير     ُميي٤م يٗمٕمٚمييف اإلُميي

ٟمًٛمٕمٝمؿ  هنؿ دم٤مر وُمراسمق ، وُمع ذًمؽ ي١مُميق  اًمٜمي٤مس، ومي٢مذًا قمٚمٞمٜمي٤م ٟم يـ    ٟمٌيلم 

ًمٚمٜمييي٤مس    نيييذا اًمٗمٕميييؾ نيييق ٓ بيييقز  ؾمييي ُمٞم٤ًم، وسميييذًمؽ شمرٕمييي٤مد  اًمٙمٗمييي٦م ويميييام ىمييي٤م  

ييٞم ئ٤َمِت ﴿شمٕميي٤ممم   ً ـَ اًم ٌْ ييٜم٤َمِت ُيييْذِن ًَ ، و يييين أ  ُم يي٤م  ُمٜم٤مؾميي٥م [558]هددو  ﴾ ِ   اْوَ

ْمٞم٦م، ذم قمٝمد  طمد اخلٚمٗم٤مء اًمٕم٤ٌمؾمٞملم،  ًم٘مل اًم٘مٌض قمغم  طمد اًمزٟم٤مدىمي٦م، نذ  اًم٘م

و يت سمف ًمرٜمٗمٞمذ طمد اًم٘مرؾ ومٞمف ومٚميام ر ه اٟميف ىمي٤مدم قميغم اعميقت  راد    ييروي هميٞمظ 

ىمٚمٌييف قمييغم اعمًييٚمٛملم ىميي٤م   ٟميي٤م ٓ  ُمييقت  ٓ وىمييد ووييٕم٧م قمييغم ًمًيي٤م  ٟمٌييٞمٙمؿ يمييذا 

دام قمٜمييدٟم٤م   ًمييػ طمييدي٨م، وم٘ميي٤م  ًمييف اخلٚمٞمٗميي٦م: ظمًييئ٧م ومٚمييـ شمًييٚمؽ ن٤مٓطم٤مدييي٨م ُميي٤م

ونق ىمد اظمذ اًمٖمرسم٤م   ُم ؾ وم  ،  فمـ ذيمر قمٌد ا  اسمـ ُم٤ٌمرح  و همػم  ُمـ إرٛم٦م،

ُمقوققمف ؾميق  ٓ شمي١مصمر  طم٤مدي٨م يٖمرسمؾ نذ  إطم٤مدي٨م، وم٢مذًا نذا اًمزٟمديؼ  ؿم٤مع 

 نذ  إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م ُم٤م دام ذم ٟم٤مس يٖمرسمٚمقا، ومٙمقٟمقا اٟمرؿ اعمٖمرسمٚملم.

 ( 00:  00:  44/ 428) اهلدى والنور/

 صسف ايصنا٠ يًفطام
 ...  ُمقا  اًمزيم٤مة قمغم اًمٗم٘مراء اًمٗم٤ًمن ضم٤مرزة؟ ٟم رج ُمـ اًمزيم٤مة اعمٚم٘مل:

 طملم شَمْٕمَدم اًمّم٤مولم. اًمِمٞم :

 طملم ٟمٕمدم اًمّم٤مولم.  اعمٚم٘مل:

 (  00: 40: 26/ 674) اهلدى والنور /
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 بٝع ايتًفاش

ضميؾ وم٤ٌمقميف قميغم ر ،رضمؾ ندا  ا  وم٠مراد    ير ٚمص ُمـ ضمٝم٤مز اًمرٚمٗم٤مز اًم٤ًمرؾ:

 ُمًٚمؿ نؾ ي٠مصمؿ ؟

وٓبيييقز  ٓ  طميييد ؿميييٞمئلم:  ُمييي٤م     ٓمٛميييف يميييام نيييق اًمِمييي٠م   و  ،يييي٠مصمؿ اًمِميييٞم :

 إصؾ ذم يمؾ رٓت اًمٓمرب واعم نل و ُم٤م    يٌٞمٕمف ًمٙم٤مومر. ٟمٕمؿ .

 (01:58:26( /26أهل احلدوث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 دٓظ ايعسب

  اًميذي قمٚمٞميف  نيؾ  إلؾمي م ييذيمر: ؾم١ما : ذم  اىمرْم٤مء اًمٍماط اعمًر٘مٞمؿ ًمِمٞم  ا

اًمًيييٜم٦م والامقمييي٦م اقمر٘مييي٤مد    ضميييٜمس اًمٕميييرب  ومْميييؾ ُميييـ ضميييٜمس اًمٕمجيييؿ، وىمييي٤م : ًميييٞمس 

ُمٜمٝمؿ، و   يم٤م  نذا  ¢ومْمؾ اًمٕمرب صمؿ ىمريش صمؿ سمٜمل ن٤مؿمؿ سمٛمجرد يمق  اًمرؾمق  

ُمـ اًمٗمْمؾ، سمؾ نؿ ذم  ٟمٗمًٝمؿ نؿ ومْمؾ، ومٙمٞمػ ٟمقومؼ سملم ىمقًمف نذا وسملم ىمق  ا  

٤َم ا﴿قمز وضمؾ:  ٤ٌَمِريَؾ ًمِرََٕمي٤مَروُمقا َي٤م  َاُّ ـْ َذيَميٍر َو ُٟمَ يك َوضَمَٕمٚمْٜمَي٤ميُمْؿ ؿُميُٕمقسًم٤م َوىَم ًمٜم ٤مُس  ِٟم ٤م ظَمٚمَْ٘مٜم٤َميُمْؿ ُِم

ٓ ومْمييؾ ًمٕمييرن »: ¢، وىمييق  رؾمييق  ا  [57]الحجددرات ﴾ ِ    يَْمييَرَُمُٙمْؿ قِمٜمْييَد ا  ِ  شَْمَ٘ميي٤ميُمؿْ 

 ؟«قمغم قمجٛمل  ٓ سم٤مًمر٘مقه

ـ شمٞمٛمنييذا ؾميي١ما  همرييي٥م،  ٟميي٧م شمٔمييـ     اًمِمييٞم : عميي٤م ىميي٤م  ُميي٤م ىميي٤م  ظميي٤مًمػ أييي٦م  ٞميي٦ماسميي

 واودي٨م؟!!

ٓ، نيق ُمي٤م ىمي٤م  سم٤مٔيي٦م واويدي٨م نيق ييذيمر    ضميٜمس اًمٕميرب  ومْميؾ ُميـ  ُمداظمٚم٦م:

 اًمٕمجؿ.

،  ٟميي٤م  ريييد  صيي   ؾميي١ماًمؽ، ؾميي١ماًمؽ قمييكمُميي٤م ىمٚمرييف، ٓ شمٕمٞمييد  قمييكمٓ شمٕمييد  اًمِمييٞم :

ـ شمٞمٛمٞميي٦مظمٓميي٠م، ٕٟمييف يييقطمل سميي٠م   هبييذا اًم٘مييق  ظميي٤مًمػ أييي٦م واوييدي٨م، ونييذا سم٤مًمٜمًيي٦ٌم  اسميي

ُميييـ راسميييع اعمًييير ٞم ت يميييام ي٘مييي٤م ، او٘مٞم٘مييي٦م    اًم٘مْميييٞم٦م نيييذ   رييي٤مج  مم قمٚميييؿ   زم

سمٓم٤ٌمرع اًمٌنم، شم٤مري  اًمٌنم ُمـ ضمٝمي٦م، و مم قمٚميؿ اًمنمييٕم٦م قميغم اًمقضميف اًمّمي ٞم  ُميـ 

الٝميييي٦م إظمييييره، أ  ظمٚمٞمٜميييي٤م ٟمٌ يييي٨م ذم ال٤مٟميييي٥م إو : نييييؾ شمٔمييييـ أ   ٟميييي٧م    

 ن؟ري٘مل ذم وقمٞمف وومٝمٛمف ُم ؾ اًمِمٕم٥م إورووماًمِمٕم٥م اًمزٟمجل  إ

 ٓ. ُمداظمٚم٦م:
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ـ ٓ ختيي٤م ، ىمٚمٝميي٤م رص يي٦م،  ٟميي٧م ظميي٤ميػ ٕ  ىميي٤مرؿ ذم ذنٜمييؽ    يميي م  اًمِمييٞم : اسميي

يٗمْمؾ اًمٕميرب قمٜميد ا ،  ونٜمي٤م يٙمٛميـ اخلٓمي٠م، ُميش نيذا نيق اعم٘مّميقد، وًميذًمؽ  شمٞمٛمٞم٦م

قميييغم اًمرٕمٌيييػم اًمًيييقري قمٜميييدٟم٤م:  ٟمييي٤م رضسمييي٧م قميييغم ان٤مويييي٦م، ضمٌرٝمييي٤م سميييلم اًمزٟميييقج وسميييلم 

ٓء  ومْمييؾ ُمييـ نيي١مٓء، يمٚمٝمييؿ ُميي ٚمام ىميي٤م   ورسمٞمييق  يمٗميي٤مر، طمرييك ُميي٤م ختيي٤م  شم٘مييق : نيي١م

يمٚمٝمييؿ وصمٜمٞمييق  ُمنميييمق   ًميي ، ًمٙمييـ ُمييـ طمٞميي٨م اًمييققمل  ،ذاح اًمؽميمييل: )يمٚمٛميي٦م شمريمٞميي٦م(

آضمرامقمل واًمٕمٚمٛمل واعمدين اًمذي يًٛمقٟمف اًمٞمقم: اًم ٘م٤موم٦م اعمدٟمٞم٦م نذ ،  ٓ شمٗمْمؾ 

اًمِمٕم٥م إورون قمغم اًمِمٕم٥م اًمزٟمجل اإلومري٘ميل؟ ظم٤مصي٦م  ذا ُمي٤م شمٕمٛم٘مي٧م ُمٕميل ذم 

ٞمييؾ  ومري٘مٞميي٤م، ُميي٤م شمٗمْمييؾ نيي١مٓء قمييغم نيي١مٓء ُمييـ نييذ  اوٞم ٞميي٦م نييذ ؟ ومٙمييري  مم جم٤من

 نؾ يًرقي٤م  ُم  ً؟

 ٓ يًرقي٤م . ُمداظمٚم٦م:

 ،ٓ يًرقي٤م  ُم  ً  اًمِمٞم :

أ  ؿمٕمقب إرض سم٤مًمٕمنمات    مل ٟم٘مؾ سم٤معمئ٤مت، ومٝمؾ شمرّمقر  ٟم٧م  ٟمف ُم٤م ومٞمف 

٤م  شمٗم٤موؾ ومٓمري ظمٚم٘مل ٓ يٛمٚمٙمقٟمف    يم٤م  ُم٤م ومٞمٝمؿ ُيٛميدح ومي  يٛميدطمق  سميف، و   يمي

ُم٤م ومٞمٝمؿ ُي٘ميدح ومي  ي٘ميدطمق  سميف،  ٓ شمِميٕمر ُمٕميل    نيذ  اًمِميٕمقب شمرٗمي٤موت ا٤مُمي٤ًم ذم 

 نذ  اًم٘مْم٤مي٤م؟

 ذا قمروم٧م نذا، وم٤مٔ  ٟم٘مق : اًمزٟمجل  ؾمٚمؿ، و ورن يمٗمر، ُمـ اًمذي ير٘مرب  مم 

ا ؟ ُمش إورن ـمٌٕم٤ًم، و   يم٤م  نق اًمِميٕم٥م اًميذي وٙميـ ي٘ميق  ُميـ اوٞم ٞمي٦م ُميش 

اعم ريييي٤مر، ٓ، ًمٙمييييـ ُمييييـ طمٞميييي٨م ومٓمرشمييييف وـمٌٞمٕمرييييف  قمييييغم اًمرٕمٌييييػم اًمٞمٝمييييقدي ؿمييييٕم٥م ا 

وارؾميييييف قمييييييغم اوٞميييييي٤مة، وآسمرٙميييييي٤مر وآظمييييييؽماع  ًميييييي ، ٓ ؿمييييييؽ    نييييييذا إورون 

اعمنمح اًمٙم٤مومر ُميـ اًمٜم٤مطمٞمي٦م اًمريل  يدصمٜم٤م قمٜمٝمي٤م رٟمٗمي٤ًم ونيل ٓ شم٘مرسميف  مم ا  زًمٗميك نيق 

ظمػم ُمـ نذا اًمزٟمجل، ًمٙمـ نذا اًمزٟمجل يًقه  وروسم٤م يمٚمٝم٤م قمغم رشيمٝم٤م وو ن٤م، 

   نذا اًمٌمء؟!واو

ـ شمٞمٛمٞم٦معم٤م ي٠ميت  يرٕمرض ًمٚمٕمرب يمِمٕم٥م  و يم٠مُم٦م، ويٗمْمٚمف قمغم ؾم٤مرر اًمِمٕمقب  اسم
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إظمره ًمٞمس سمٗمْمٚمف قمٜمد ا  قمز وضمؾ، و ٟمام يمام ومْمٚم٧م  ٟم٤م وسم٤مًمرِميٌٞمف إوروسمٞميلم 

ـ شمٞمٛمٞميي٦مقمييغم اًمزٟمييقج، ُمييـ نييذ  اوٞم ٞميي٦م نييذ ، ًمٙمييـ عميي٤م شمًيي٠مًمف  ُميي  ً نييق   سمييق نيي٥م: اسميي

، ُمي٤م زي  ظميس ذم ُمٍمياًمٗم٤مر ؟ ي٘ميق  ًميؽ:  ؾمٚمام   ومْمؾ سم٤مقمر٤ٌمر  قمرن ىمريش  م

اًمٗم٤مر  ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م: ُمٜمي٤م  ؾمٚمام اًمذي ضم٤مب نذا ًمٞمذيمر ُمع نذا، 

ر  اًمٌٞم٧م، ٟم٘مق  وٕمٞمػ و ٟم٧م شمٕمٚمؿ  ٟمف وٕمٞمػ، ًمٙمـ نذ  ُمٜم٘م٦ٌم قمغم يمؾ طم٤م ، ٓ 

ؾمٞمام ونؿ ي٘مقًمق :  هنؿ يرًي٤منٚمق  ذم روايي٦م إطم٤مديي٨م ذم اعمٜم٤مىمي٥م واًمٗمْمي٤مرؾ.. 

 . ًم 

ـ شمٞمٛمٞميي٦م ذًا: يميي م  ييي٤م  ظمييل ٓ شمٜميي٤مىمض ومٞمييف  سمييدًا، نييق يييرٙمٚمؿ قمييـ اًمِمييٕم٥م اًمٕمييرن،  اسميي

ونييذ  اًمييكم سمييدٟم٤م    ٟمٕم٤ملٝميي٤م ُمييـ ٟم٤مطمٞميي٦م رشقمٞميي٦م، عميي٤م اظمريي٤مر ا  قمييز وضمييؾ    يٌٕميي٨م 

ُمـ  ُم٦م اًمٕمرب وسمٚم٤ًم  قمرن ُمٌلم، نذا اظمرٞمي٤مر مل يٙميـ قمٌ ي٤ًم، ُمي٤م اظمري٤مر  ¢حمٛمدًا 

قج، ُم٤م اظمر٤مر وٓ وىمع اظمرٞم٤مر   ذا صي  اًمرٕمٌيػم ؿمٕم٥م اًمٞمٝمقد، ُم٤م اظمر٤مر يمام ىمٚمٜم٤م اًمزٟم

ـْ ظَمَٚميييَؼ َوُنيييَق ﴿قميييغم اًمٕميييرب  ٓ ٕ  ا  قميييز وضميييؾ يميييام ضمييي٤مء ذم اًم٘ميييرر :  ٓ َيْٕمَٚميييُؿ َُمييي  َ

ومٝميييق يٕمٚميييؿ ُمييي٤مذا ظمٚميييؼ، ومٝميييق يٕمٚميييؿ ؾميييٌ ٤مٟمف وشمٕمييي٤ممم     [58]الم ددد  ﴾اًمٚم ٓمِٞميييُػ اخْلٌَِيييػمُ 

ؼ ًمر ٛميييؾ اًميييدقمقة اًمٕميييرب قميييغم ُمييي٤م يمييي٤مٟمقا قمٚمٞميييف ُميييـ وييي   ذم ضمييي٤منٚمٞمرٝمؿ ومٝميييؿ  ًمٞمييي

وًمٗمٝمٛمٝميي٤م وًمٜم٘مٚمٝميي٤م ًمٚمِمييٕمقب إظمييره اًمرييل يم٤مٟميي٧م نييل سمٛم ٤مسميي٦م اعم يي٤م  اًمًيي٤مسمؼ  وروسميي٤م 

واًمزٟمقج، وم٤مًمٕمرب سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمنه وىمٞمٍمي نيؿ اًمزٟميقج، ًمٙميـ اًمزٟميقج اًمٞميقم صي٤مروا 

نييؿ اًمًيي٤مدة، سمًيي٥ٌم نييذا اإلؾميي م اًمييذي  ٟمزًمييف ا  قمييز وضمييؾ قمييغم ىمٚميي٥م حمٛمييد قمٚمٞمييف 

 اًمً م وسمٚم٤ًم  قمرن ُمٌلم.

سم٢مب٤مز أ  ٟم٘ميق  وىميد ووي  إُمير    ؿمي٤مء ا :  ٟميف ييرٙمٚمؿ قميـ اًمٕميرب ُميـ  ذًا: 

اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞمي٦م اخَلْٚم٘مٞمي٦م اخلُٚمُ٘مٞمي٦م،  ٟمي٧م شميرٙمٚمؿ ُميـ اًمٜم٤مطمٞمي٦م اًمنميقمٞم٦م، وميام ومٞميف شمٜمي٤مذم 

 قمرن ًمٙمـ ُم٤م وم٤مد  يشء،  ذيمر سمٞمرلم ؿمٕمر:  سمق ن٥مسملم إُمريـ يمام ىمٚمٜم٤م رٟمٗم٤ًم،    

 ....وطمط .... وم٤مرس ؾمٚمام رومع اإلؾم م 

ٓ  ذيمر سمٞمريلم ؿميٕمر يمٜمي٧م طمي٤مومٔمٝمؿ ُميـ صم صميلم  رسمٕميلم ؾميٜم٦م، رضب ومٞميف ُم ي٤م  نيذا 
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اًمٗمي٤مر  ا  رومٕميف ٕٟميف رُميـ  ؾميٚمام يمقٟميف قميرن؟ ًمٙميـ   سميق ني٥م اعمًٚمؿ  ٟمف ؿمق  ومي٤مد

 سم٤م  ورؾمقًمف.

ـ شمٞمٛمٞمييي٦مومييي٢مذًا سم٢مبييي٤مز:  طم٤مؿمييي٤م     خيٗميييك قمٚمٞميييف أيييي٦م واويييدي٨م؛ ٕ  اويييدي٨م  اسمييي

٤ًم، ومٚميٞمس قميرن يّميكم ُمي  ً ريمٕمريلم يمي٤مٕقمجٛمل اًميذي وأي٦م يٕم٤مل٤م  طمٙماًم رشقمٞمي

يّمييكم ريمٕمرييلم ا٤مُميي٤ًم ُميي٤م ومٞمييف ومييرن سمٞمييٜمٝمام، نييذا يٙمييق  ُم٘مييرب  مم ا   يم يير ُمييـ ذاح 

ـ شمٞمٛمٞم٦معم٤مذا؟ ًمٙمقٟمف قمرن، ٓ،  ٓ يٕمٜمل نذا اعمٕمٜمك  ـم ىم٤ًم، و ٟمام نق يٕم٤مًم٩م يم٠مُمر  اسم

دقمقة سمٚمٖمييرٝمؿ وذم واىمييع اًمٕمييرب ُميي٤م دام    ا  قمييز وضمييؾ اظمريي٤مرنؿ ٕ  شمٜمييز  نييذ  اًميي

نذا اًمِمٕم٥م سمٜمٗمًف ومٝمؿ ٓ ؿميؽ    يمي٤مٟمقا ذم  ظمي ن وذم ـمٌي٤مرع طم٘مٞم٘مي٦م ًميق اإلٟمًي٤م  

درس أ   وروسمييي٤م ودرس  ووييي٤مع نييي١مٓء اًميييذيـ يمييي٤مٟمقا يٕمٞمِميييق  قميييغم ًم٘ميييٞمامت ُميييـ 

اًمرٛمر، وؾم٤مومروا ٟم ـ اًمٞمقم ٟم٤ًمومر سم٤مًمًٞم٤مرة واًمٓمٞم٤مرة وٟم٘مق : يمٞمػ ؾم٤مومر ن١مٓء ُمـي اعمديٜمي٦م 

وًمٞمس نٜم٤مح ُمٞم٤م  ُمٝمٞم٠مة نؿ، ٓ ؿمؽ    ني١مٓء ىميقم طم٘مٞم٘مي٦م ٟم٘ميق :  مم شمٌقح قمغم  رضمٚمٝمؿ، 

ؿميٕم٥م ا  اعم ري٤مر، ًمٙمـي ُميـي اًمٜم٤مطمٞمي٦م نيذ  اًمٓمٌٕمٞمي٦م وًمييٞمس ُمـي اًمٜم٤مطمٞمي٦م إظم ىمٞمي٦م واًمديٜمٞميي٦م، 

ف  ومٛمييـي  طمًيييـي ُمييييٜمٝمؿ ذم ديٜمييييف ذم ظمٚم٘مييييف ومٝمييييق اعم٘مييييرب  مم ا  قمييييز وضمييييؾ، وٓ يٜمٗمٕمييييف ٟمًيييٌي

 ُمًييٚمؿاوييدي٨م اعمييروي ذم صيي ٞم    ـم ىميي٤ًم، ونييذا ُميي٤م رصح سمييف اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م ذم

 .«وُمـ سمٓم٠م سمف قمٛمٚمف مل ينع سمف ٟمًٌف»طمٞم٨م ىم٤م  ذم رظمر : 

 : .. ( 48:  14/ 55) اهلدى والنور /

 ٌٖ عص٠ اإلضالّ َستبط١ بايعسب؟

  ٟمف ىم٤م : ¢روي قمـ اًمٜمٌل 

 . " ذا ذًم٧م اًمٕمرب ذ  اإلؾم م  "

 ىم٤م  اإلُم٤مم: ُمقوقع .

ذًميؽ  ، سمٓم ٟميف ٓىمرٍميٟم٤م قميغم شمْميٕمٞمٗمفوًميقٓ    ذم ُمٕمٜمي٤م  ُمي٤م ييد  قميغم صمؿ ىم٤م : 
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ٕ  اإلؾم م ٓ يرشمٌط قميز  سمي٤مًمٕمرب وم٘ميط سميؾ ىميد يٕميز  ا  سمٖميػمنؿ ُميـ اعمي١مُمٜملم يميام 

وىمع ذًمؽ زُمـ اًمدوًم٦م اًمٕم امٟمٞم٦م ٓ ؾمٞمام ذم  و ارؾ  ُمرني٤م وم٘ميد  قميز ا  هبيؿ اإلؾمي م 

 صميييؿ عمييي٤م  ظميييذوا  ٞميييدو  قميييـ اًمنمييييٕم٦م  مم ،طمريييك اُمريييد ؾميييٚمٓم٤مٟمف  مم  و اؾميييط  و رسمييي٤م

اًم٘مقاٟملم إو رسمٞم٦م ) يًيرٌدًمق  إدٟميك سم٤مًميذي نيق ظميػم ( شم٘مٚميص ؾميٚمٓم٤مهنؿ قميـ شمٚميؽ 

اًمٌ د وهمػمن٤م طمرك ًم٘مد زا  قمـ سم دنؿ ! ومٚمؿ يٌؼ ومٞمٝم٤م ُمـ اعمٔم٤منر اًمرل شمد  قمغم 

 ؾمييي ُمٝمؿ  ٓ اًمٌميييء اًمٞمًيييػم ! وميييذ  سميييذًمؽ اعمًيييٚمٛمق  اٞمٕمييي٤م سمٕميييد قميييزنؿ ودظميييؾ 

  و   ؾمٚمٛم٧م ُمـ اؾمرٕمامرنؿ  ي٤من٤م ونذ ،اًمٙمٗم٤مر سم دنؿ واؾمرذًمقنؿ  ٓ ىمٚمٞم  ُمٜمٝم٤م

فم٤منرا ومٝمل شمًيرٕمٛمرن٤م سم٤مخلٗمي٤مء  ي٧م ؾمير٤مر اعمِمي٤مريع اًمٙم يػمة يم٤مٓىمرّمي٤مد وٟم يق  ! 

وٓ  " ،ؾميييقاء يمييي٤مٟمقا قمرسمييي٤م  و قمجيييام ؿوم ٌييي٧م    اإلؾمييي م يٕميييز وييييذ  سمٕميييز  نٚميييف وذنييي

، ومي٤مًمٚمٝمؿ  قميز اعمًيٚمٛملم و نٛمٝميؿ اًمرضميقع "ومْمؾ ًمٕمرن قمغم قمجٛميل  ٓ سمي٤مًمر٘مقه 

 ٟمٌٞمؽ طمرك شمٕمز هبؿ اإلؾم م . مم يمر٤مسمؽ وؾمٜم٦م 

سميؾ  ،سمٞمد    ذًمؽ ٓ يٜمي٤مذم    يٙميق  ضميٜمس اًمٕميرب  ومْميؾ ُميـ ضميٜمس ؾمي٤مرر إُميؿ

و   يمٜميي٧م  ًم٤ٌمٟمٞميي٤م وميي٢مين ُمًييٚمؿ و   -نييذا نييق اًمييذي  ؤُمييـ سمييف و قمر٘مييد  و ديييـ ا  سمييف 

ذًمييؽ ٕ  ُميي٤م ذيمرشمييف ُمييـ  ومْمييٚمٞم٦م ضمييٜمس اًمٕمييرب نييق اًمييذي قمٚمٞمييف  نييؾ اًمًييٜم٦م  -اوٛمييد 

ٛمققميي٦م ُمييـ إطم٤مدييي٨م اًمييقاردة ذم نييذا اًمٌيي٤مب ُمٜمٝميي٤م ىمقًمييف ويييد  قمٚمٞمييف جم ،والامقميي٦م

 ،   ا  اصييٓمٗمك ُمييـ وًميييد  سمييرانٞمؿ واصيييٓمٗمك ُمييـ وًمييد  ؾميييامقمٞمؾ سمٜمييل يمٜم٤مٟمييي٦م ":  ¢

واصٓمٗمك ُمـ ىمريش سمٜمل ن٤مؿمؿ واصٓمٗم٤مين ُمـ سمٜمل  ،واصٓمٗمك ُمـ سمٜمل يمٜم٤مٟم٦م ىمريِم٤م

 . "ن٤مؿمؿ 

 .(303-301/ 1الضعيفة )
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 ايسفل باحلٝٛإ يف اإلضالّ

: نقميغم رمحي٦م اوٞمقاٟمي٤مت صميؿ ىمي٤م  ٨مُّ ا ُمـ إطم٤مديي٨م اًمريل َ ُي ددً  ورد اإلُم٤مم قم]

و نييل شمييد  قمييغم ُمٌٚمييغ شميي٠مصمر  ،شمٚمييؽ نييل سمٕمييض أصميي٤مر اًمرييل وىمٗميي٧م قمٚمٞمٝميي٤م طمرييك أ 

او٘مٞم٘مي٦م ىميؾ  و نيل ذم ،ذم اًمرومؼ سم٤موٞمقا  ¢إوًملم سمرقضمٞمٝم٤مت اًمٜمٌل  اعمًٚمٛملم

 وويييع يذًميييؽ سمٞمييي٤م  واوييي     اإلؾمييي م نيييق اًميييذو ذم  ،ُميييـ ضميييؾ و ٟم٘مٓمييي٦م ُميييـ سم ييير

 عميي٤م ئمٜمييف سمٕمييض الٝميي٤م  سم٤مإلؾميي م  ٟمييف ُمييـ ظم وميي٤مً  ،ًمٚمٜميي٤مس ُمٌييد  ) اًمرومييؼ سميي٤موٞمقا  (

 ،سمؾ ذًميؽ ُميـ أداب اًمريل شمٚم٘مقني٤م قميـ اعمًيٚمٛملم إوًميلم ،ووع اًمٙمٗم٤مر إورسمٞملم

و شمٌٜمرٝمييييي٤م دونيييييؿ طمريييييك صييييي٤مر اًمروميييييؼ  ،و ٟمٔمٛمقنييييي٤م شمٜمٔميييييٞمام دىمٞم٘مييييي٤م ،شمقؾميييييٕمقا ومٞمٝمييييي٤م صمييييؿ

ٝمي٤م   ٟميف ُميـ ظمّمقصيٞم٤موؿ ! و هميرنؿ طمريك شميقنؿ ال ،ُميـ ُمزايي٤منؿ اًمٞميقم سم٤موٞمقا 

و يمي٤مٟمقا نيؿ  ،يٙم٤مد يره نذا اًمٜمٔم٤مم ُمٓمٌ٘م٤م ذم دوًم٦م ُميـ دو  اإلؾمي م ذم ذًمؽ  ٟمف ٓ

  طمؼ هب٤م و  نٚمٝم٤م !

 .(1/1/69الصحيحة )
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 707 ............................................................. اًمٜم٤مس ًمر٠مًمٞمػ اًمًٜمـ شمرح

ر  اًمٖم٤مي٦م وىم٤مقمدة اًمدقمقة  700 ................................................... اًمقؾمٞمٚم٦م شُمؼَم 



 الفهرض ---------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباىي يف امليهج

550 

 ذم اًمدقمقة  ُمّمٚم ٦م ُمراقم٤مة ًمٖمرض ُم٠مًمق  وهمػم  ُم٠مًمق   مم اًمًٜمـ شم٘مًٞمؿ ص ٦م ُمده

 708 ..................................................................... ٟمقع ًمٙمؾ اًمدقمقة

 783 ......................................... سم٤مًمدقمقة آؿمرٖم٤م   ٕضمؾ اًمًٜم٦م سمؽمح ي٘مق  ُمـ
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